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O ENGAJAMENTO DE ORGANIZAÇÕES 
EMPRESARIAIS EM AÇÕES DE RESPONSABILIDADE 
SOCIAL CORPORATIVA: as implicações no 
desenvolvimento territorial/local e humano  

Cláudio Paula de CARVALHO1 

 

RESUMO: A implantação de empreendimentos na cadeia produtiva em Pernambuco, 

também trouxe a necessidade de ações específicas no desenvolvimento territorial/ 

local, e humano. As ações desenvolvidas de forma integrada ante os aspectos e 

conceito de responsabilidade social corporativa atuam de forma corporativa coerente 

e alinhada à visão de negócio, aos princípios da empresa, mas que preconiza o 

conceito da lógica da Cadeia Social Produtiva como conceito-chave para o 

desenvolvimento socioambiental em consonância às premissas do desenvolvimento 

sustentável, territorial/ local e humano assim como em consonância aos indicadores 

de sustentabilidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Responsabilidade Social Corporativa; 

Desenvolvimento Territorial/ Local; Desenvolvimento Humano. 

ABSTRACT: The effective industrial chain implantation increases demands to the 

companies with specifics actions related to local/ territorial development in according 

to corporate social responsibility. This is a main conception that involves and 

propitiates more engaging a Productive Social Chain to the social and environmental 

development related to premises relating to  local/ territorial and human development 

too, considering sustainability index as a lever device .  

Keyword: Sustainability; Corporate Social Responsibility; Local/ Territorial 

Development; Human Development. 

                                                             

1  Mestre Strictu Sensu em Sistemas de Gestão (Latec/UFF-RJ) e jornalista. 
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1. INTRODUÇÃO  

Dentro de um conceito de universalidade ante ao conceito de sustentabilidade, 

como uma nova forma de entendimento do pensamento mais sustentável, a visão 

sistêmica exige que haja um equilíbrio socioambiental e econômico. Capra (2006, p.41) 

retrata que: “O pensamento sistêmico é ‘contextual’, o que é o oposto do pensamento 

analítico. A referida análise expressa que isolar alguma coisa visando o sentido de 

entendê-la. Assim, o pensamento sistêmico significa colocá-lo no contexto de um todo 

mais amplo”. E, ainda afirma que as propriedades essenciais de um organismo ou de 

qualquer sistema vivo vêm a ser propriedades do todo, que nenhuma das partes 

possui. Segundo Boff (2012, p.14): “Nunca antes da história conhecida como civilização 

humana, corremos os riscos que atualmente ameaçam nosso futuro comum”. Ainda 

contextualizando sob o tema, na ótica de Pinzón (2007, p.98): “A realidade ambiental 

exige repensar o mundo, pensar no todo”. 

A globalização trouxe inovações em todos os sentidos, transformando as 

relações sociais, as relações empresariais e a visão em torno da vertente economia e 

meio ambiente (MAY et. al., 2003). Assim, dentro de uma contextualização dos 

processos de sustentabilidade, é importante destacar acerca do desenvolvimento 

tecnológico, seja sob a visão exploratória ou produtiva, o qual deve ser orientado para 

uma estruturação no sentido do equilíbrio envolvendo os elementos como: o meio 

ambiente, os recursos naturais e as relações humanas. E, essa meta deve estar 

presente diante do crescimento econômico com uma visão mais sustentável. Ainda 

contextualizando sob este ponto levantado, Pinzón (2007) retrata que a questão da 

crise ambiental traz à sociedade e a todos a relevância do processo de reflexão, a 

partir do momento que as percepções em relação ao meio ambiente têm como causa 

principal a conjuntura econômica, em que a lei do lucro é o princípio norteador e as 

pessoas são reduzidas a mera condição de consumidor deste processo. Deste modo, 

cada segmento da organização passa a ter um papel importante no engajamento da 

obtenção da sustentabilidade, surgindo para as empresas à oportunidade em ser um 

agente de transformação ante a sociedade que atua.  
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Neste sentido, em consonância ao desenvolvimento socioeconômico levado ao 

estado de Pernambuco, grandes empreendimentos vêm sendo implantados, como o 

Complexo Industrial Químico-Têxtil – PQS, composto por suas duas empresas: a 

Companhia Petroquímica de Pernambuco – PetroquímicaSuape, com uma unidade de 

produção de ácido tereftálico purificado (PTA), que é a principal matéria prima na 

cadeia de poliéster. E, a outra empresa do complexo industrial, a Companhia Integrada 

Têxtil de Pernambuco – CITEPE, responsável pela produção de resina PET e de 

filamentos de poliéster. Estas duas empresas em processo integral de operação 

constituirão o maior polo integrado de poliéster da América Latina e são subsidiárias 

integrais da Petrobras. O complexo industrial é localizado no município de Ipojuca, 

localizado na região da Mata Sul, que é um dos oito municípios que compõem o 

Território Estratégico de Suape no estado de Pernambuco, na Região Nordeste do país.  

A implementação deste complexo industrial assim como os demais 

empreendimentos estruturadores enfrentaram uma grande dificuldade de absorção 

de mão de obra. E, isso se deve pelo fato de que o processo de construção de 

empreendimentos estruturadores como o polo petroquímico (no qual o Complexo PQS 

faz parte), uma refinaria, estaleiros navais, empresas eólicas, indústria automobilística, 

dentre outras grandes empresas estruturantes vêm sendo impactadas pela baixa 

escolaridade encontrada e também a falta de capacitação para o ingresso nas 

empresas, que acabam se tornando impeditivos reais para absorção de mão de obra 

local. Justamente, por falta de uma qualificação mais técnica e⁄ou específica.   

Diante disso, e as necessidades prementes e considerando as premissas, 

aspectos e princípios ante o conceito de desenvolvimento sustentável e de 

desenvolvimento territorial/ local, este artigo tem como objetivo apresentar ações 

específicas relativas ao tema proposto quanto à implantação de um programa de 

responsabilidade social corporativo e sua significativa relevância no sentido de 

estruturar também ações e atividades relativas ao desenvolvimento por meio de 

premissas e conceitos de protagonismo social diante da lógica de uma Cadeia Social 

Produtiva. Ou seja, em que o engajamento das organizações e das instituições 

parceiras, além do próprio comprometimento e envolvimento comunitário e das 
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demais partes interessadas e envolvidas [stakeholders] (RODRIGUES et. al., 2012). O 

Instituto Ethos exprime sobre stakeholders: “Qualquer indivíduo ou grupo que possa 

afetar a empresa, por meio de suas opiniões ou ações, ou ser por ela afetado: público 

interno, fornecedores, consumidores, comunidade, governo, acionistas etc.”   

Assim, a implementação do Programa de Responsabilidade Social Corporativo 

PQS vem beneficiar não só as comunidades circunvizinhas, mas também ao longo do 

território de Pernambuco, atuando em 22 municípios (de um total de 184), num raio 

de até 400 quilômetros, a partir da região em que está situado o Complexo Industrial 

PQS, na região industrial de SUAPE. Na visão de Jórdan (2014), a questão sobre o 

desenvolvimento humano deve ser tratada sob um conceito de valores, crenças e 

estratégia em um processo e também uma intencionalidade que contemple uma 

compreensão sistêmica da realidade e, com isso, a prática de uma boa governança. 

Um maior processo de controle integrado ante ao conceito de governança 

corporativa, contempla uma nova metodologia de administrar as tomadas de decisões, 

seja sobre o interesse coletivo, seja também pelo direcionamento dos negócios, de 

uma forma mais cooperativa, diferentemente dos modelos de gestão mais 

centralizados e mais conservadores (ZAPATA, 2009). Ainda na visão da autora, é aqui 

que o processo e a implementação de governança corporativa passam a ter um papel 

importante no processo de controle, seja relativa à ética, seja inerente aos valores 

corporativos, mas, também, a forma de comunicação direta junto às partes 

interessadas, em que um maior diálogo é necessário entre todos os agentes 

envolvidos, sociedade civil, poder público e agentes de mercado.  

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

O processo de sustentabilidade passa pelo equilíbrio entre os elementos social, 

ambiental e financeiro, conforme a matriz do Triple Bottom Line (TLP), mas também 

introduz o conceito de desenvolvimento sustentável, tendo estes três elementos em 

uma equidade de combinação, da qual o elemento humano deve ser considerado um 

dos pilares. O conceito de sustentabilidade se expressa pelas características de uma 

sociedade em que se organize e se ajuste os comportamentos de forma tal que se 
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aprofunde em temas calcados em recursos renováveis e recicláveis, pois isto permite 

uma condição mais sustentável, desde que inserida junto às partes envolvidas (BOFF, 

2012). 

Entretanto, as ações desenvolvidas diretamente pelas organizações permite 

que, além das empresas, o indivíduo também possa mudar a sua forma de agir, em 

relação a sua atitude, pois as mudanças advindas e incorporadas no processo de 

gestão das empresas e, consequentemente, os reflexos venham e possam, diante 

desta política interna, atuar diretamente como agentes ou pelo menos parte da 

mudança do indivíduo diante desta iniciativa e qualificação. Segundo Boff (2012, p.19): 

“A sustentabilidade de uma sociedade se mede por sua capacidade de incluir a todos e 

garantir-lhes os meios de uma vida suficiente e decente”. Na visão de Pinzón (In 

ZAPATA, 2007) complementa que há a necessidade de se repensar o processo de 

desenvolvimento, com novos valores, novas formas decisórias, mas, sobretudo, o 

entendimento da complexidade do problema e a solução do viver harmônico 

integrando mais as pessoas.  

O conceito de sustentabilidade deixou de ser visto pelas empresas meramente 

como uma atividade de negócio, mas, sim, como um atributo essencial para a 

sobrevivência e o respectivo sucesso do negócio. Pois, é também um pré-requisito 

para a longevidade, valorizando não só os aspectos sociais, ambientais e de gestão 

administrativa, de forma integrada, mas também um modelo de gestão eficiente, de 

forma que possa dar melhor condição de gerenciamento de resultados financeiros, 

sociais e ambientais adequados (NETO & BRENNAND, 2004).  

A empresa possui seu papel social, que contribui para o fortalecimento de sua 

imagem, da credibilidade, do fortalecimento de suas relações, atuando fortemente 

como um dos agentes de transformação. As organizações podem ter uma participação 

como fomentadoras ou incentivadoras de projetos ou programas sustentáveis, cuja 

prática deveria ser mais comum entre as organizações. Definitivamente, o processo de 

mudança de gestão é inevitável e implica em profundas mudanças culturais. O 

crescimento econômico não é o objetivo final do desenvolvimento e tampouco 
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assegura a melhoria de qualidade de vida às pessoas. O desenvolvimento humano 

sustentável é o valor principal da própria vida humana (ZAPATA, 2007). 

2.1. A RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA E O ENGAJAMENTO DAS 

ORGANIZAÇÕES  

Segundo Neto & Brennand (2004, p. 136), a estratégia social de uma empresa 

deve compreender duas alternativas estratégicas, sejam elas de atuação direta, ou 

seja, junto ao seu público interno e comunidade, ou em ambos, ou então, de uma 

forma indireta, onde as empresas atuam em cooperação com o poder público e outras 

instituições parceiras. Ou ainda em parceria com outras instituições técnicas ou 

mesmo empresas, como aplicado ao longo da implantação do Programa de 

Responsabilidade Social Corporativo PQS (RODRIGUES et. al, 2012). E, neste sentido, 

ainda em consonância à visão dos autores Neto & Brennand (2004, p.8), deve-se ter o 

entendimento de que, certamente, a dimensão ética e a transparência são duas das 

principais dimensões da responsabilidade social de uma empresa.  

A participação da comunidade auxilia e assegura o processo de 

sustentabilidade, na medida em que ela se sente inserida e possui o senso de 

pertencimento àquilo que vem sendo desenvolvido e implementado em seu território.  

Com isso, projetos que são instalados no seu entorno ou na região, devem mobilizar o 

potencial de trabalho visando à concretização dos resultados, atuando 

intrinsecamente em relação à transformação social, no sentido mais amplo. O 

desenvolvimento comunitário passa pelo processo de significação e de transformação 

da comunidade, além de construir cenários de vida futura em que há um forte 

engajamento comunitário.  

O conceito de responsabilidade social corporativa, segundo o Instituto Ethos 

(2004), pode ser visto da seguinte forma: 

Responsabilidade social empresarial é uma forma de conduzir os 
negócios que torna a empresa parceria e corresponsável pelo 
desenvolvimento social. A empresa socialmente responsável é aquela 
que possui a capacidade de ouvir os interesses das diferentes partes (...) 
e conseguir incorporá-los ao planejamento de suas atividades (...). 
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Segundo Zapata (2009, p. 12), a construção de uma nova concepção do 

desenvolvimento humano, seja sob uma nova ótica de governança, e em que o 

tratamento das informações seja necessário, seja pela necessidade de maior 

transparência na tomada de decisões, e nos interesses e ações mais explicitadas, ou 

mesmo em função dos diferentes interesses envolvidos. Assim, é necessário que se 

tenha uma melhor compreensão e uma melhor base de construção das decisões, de 

forma mais consensual, de forma que a visão venha ser mais bem mais compartilhada.  

O objetivo da prática de responsabilidade social e ambiental no universo 

empresarial, antes de tudo, é ter a consciência de que seu papel é também contribuir 

em longo prazo para a manutenção das relações, minimizando os impactos adversos 

decorrentes do seu segmento de negócio sobre a sociedade e a própria natureza (MAY 

et al., 2003).  

O processo de globalização econômica, segundo Capra (2005, p.150) foi 

engendrado intencionalmente por grandes grupos economicamente fortes, compostos 

pelos principais países capitalistas, formando o denominado G-7, e grandes 

conglomerados financeiros globais de grandes empresas transnacionais. No caso dos 

grandes grupos financeiros, temos o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). Assim, dentro de uma abordagem 

ante as transformações globais, o conceito do que é cultura organizacional e 

desenvolvimento de conhecimento é introduzido necessariamente. Pois, a partir do 

momento em que critérios de conduta e formas de administração são estabelecidos, 

se tem condições de melhor avaliar o processo de transformação necessário nas 

organizações decorrente do movimento crescente e evolutivo da globalização 

existente. Globalização esta que alterou de forma expressiva as relações entre as 

partes interessadas, sejam elas relacionadas ao público interno ou o externo. As 

mudanças passam também pelas relações de poder, as quais são intrínsecas às 

múltiplas correlações relativas ao capital (BARBOSA, 2002).  

Ainda na visão de Barbosa (2002), a cultura empresarial estaria subdividida em 

modalidades distintas, as quais poderiam ser enquadradas em empresas privadas, 

estatais, de capital misto, familiar e as possíveis combinações destas divisões definidas 
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pelo autor. E, estas relações também seriam distintas, seja pela própria característica 

de composição de cada tipo de formação de empresa ou de organização, de tamanho 

e formato. Assim, as transformações globais econômicas atuam diretamente sobre as 

organizações, e alteram de forma significativa a capacidade de gestão e de captar 

investimentos. E, este nível de exigência é maior junto às empresas, a partir do 

momento em que estão mais relacionadas ao mercado de capitais, principalmente, no 

que tange às questões relacionadas à cultura organizacional assim como em termos de 

governança corporativa (MAHONEY, 2007).  

Por outro lado, a cultura organizacional precisa transformar-se diante dessas 

reais mudanças, muito mais pelos ajustes necessários aos quais as organizações estão 

submetidas, mas, também, diante do processo desenvolvimentista cada vez maior, 

que não é diferente em termos de planejamento estratégico (RODRIGUEZ, 2002). 

Porém, as premissas são diferentes no decorrer do tempo, principalmente após a 

implantação do processo de globalização, como explicitado por Barros & Prates (1996, 

p.108): “Todo o processo de mudança é de longo prazo e em seu decorrer existe a 

interferência de muitos fatores internos e externos à empresa”. E, dentre os fatores 

internos, na visão de Rodriguez (2002), a gestão de recursos humanos, das pessoas 

que compõem o quadro técnico-administrativo e que também tem a necessidade de 

ser revista. A cultura organizacional e a gestão administrativa das pessoas nas 

empresas possuem uma arquitetura organizacional estabelecida. Adicionalmente, na 

visão de Nonaka & Takeuchi (2008), os gestores, em geral, são céticos e questionam 

tudo, não presumindo nada como verdadeiro, devendo assim confiar no corpo técnico 

e operacional para que as ações, atividades e tarefas possam ser realizadas. Isto tem 

sido um grande processo de mudança nas organizações, até por conta da dinâmica 

cotidiana nas empresas e também nos processos, exigindo maior deliberação por parte 

dos gerentes. Existe uma necessidade de acompanhar a evolução destes processos. 

Mas, também no que tange à vantagem competitiva, diante de um mercado de grande 

atratividade, em que a volatilidade de benefícios faz com que haja também uma 

movimentação acentuada assim como influenciando o tempo de duração das decisões 

e das estratégias adotadas e o custo envolvido.  



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 12 

Ainda em contextualização relativa às transformações globais, a questão da 

ética, na visão de Elliot (2002), afeta não só a visão em si das ações empresariais, mas 

também a solução das relações mantidas junto a diversas partes interessadas. Por 

quê? Porque a nova realidade global, com o advento maciço da tecnologia da 

informação, da democratização da informação, também criam elementos favoráveis 

ao processo da corrupção nas organizações. Mesmo que haja pelas organizações todo 

um bojo de condições engajadas às questões de governança corporativa, ferramentas 

de controle nas organizações. Por outro lado, também pelas relações intrínsecas junto 

às questões as quais devem combinar política/prática de governança e 

comportamento social/ambiental. O ativismo do investidor/ acionista vem sendo 

diretamente acompanhado pelas novas leis e regras surgidas, principalmente com o 

advento da Lei Sarbannes-Oxley (SOx), segundo Mahoney (2007, p.191). Com isso, não 

excluindo a ação em si da corrupção, mas atuando nas regulamentações e em maior 

controle das organizações. 

 Se, por um lado, estes mesmos canais de facilidades também propiciam formas 

de mecanização da corrupção também permitem formas de coibi-las, pois as regras 

relativas aos mercados de ações geram um processo de transparência, que é inerente 

à prática de governança corporativa (MAHONEY, 2007). Considerando que a 

globalização pode introduzir a corrupção nos processos de gestão, a sistematização 

dos meios de comunicação, seja por meio da tecnologia da informação, seja pela 

própria  democratização da informação, incorre em descobertas de ações organizadas, 

e que o papel da segurança da informação se torna premente. Tudo isto permite 

também uma acessibilidade de forma bem mais abrangente pelas diversas partes 

interessadas. Logo, tornando este tipo de ação mais próxima à exposição (ELLIOT, 

2002).  Assim, a mesma democratização desta comunicação digital facilita o processo 

de descoberta das ações organizadas, pois a manutenção do sigilo possui 

determinadas dificuldades. Assim, na visão de Rodriguez (2002), são efeitos claros do 

processo de globalização. 

São vários os fatores externos que alteram significativamente o 

comportamento organizacional, pois, isto, se dá pela composição de diversos fatores, 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 13 

sejam eles vinculados à imagem empresarial; a reputação e a credibilidade diante dos 

diversos públicos em geral, e que levam a situações de uma divulgação mais 

transparente, principalmente junto aos investidores, à imprensa. Mas, também, junto 

às comunidades do entorno, ao poder público e as entidades não governamentais 

(ONGs). Enfim, são diversos setores que se desdobram direta ou indiretamente, 

dependendo do tipo de segmento de negócio de cada empresa. Para cada ramo ou 

tipo de segmento, certamente, as partes interessadas também se desdobram e se 

segmentam especificamente.  

As organizações estão muito mais sujeitas a regras e as penalidades legais, o 

que propicia o processo de mudança. E, estas mudanças propiciaram valores 

organizacionais importantes como forma de relacionamento com as partes 

interessadas (MAHONEY, 2007), se não pelas regras e regulamentações legais 

impostas, mas, principalmente, pelo fato de serem penalizados na movimentação e na 

negociação de suas ações no mercado de capitais (MAHONEY, 2007).  

Segundo Capra (2005, p.167), a sociedade está se ressentindo de forma 

acelerada diante dos impactos da globalização econômica, tendo papel relevante nos 

aspectos de mudança, criando um movimento transformador que cresce rapidamente 

em todo o mundo. Pois, o acesso e a disponibilidade de forma mais ampla às mídias 

sociais transformam esta sociedade em um agente importante no processo de 

mudança.   

O mais interessante é que as organizações devem ajustar-se diante de uma 

necessidade maior na demonstração de mudança de valores. E, estes novos 

paradigmas em que a sociedade como um todo tem em relação ao universo, ao meio 

ambiente que a envolve assim como seus respectivos desdobramentos, mudaram o 

nível e grau de relacionamento. Principalmente, mediante as forças de pressão e dos 

respectivos movimentos decorrentes do processo de sustentabilidade, muito mais 

alinhados à responsabilidade social corporativa (MAY et al., 2003).  Na visão de Bertero 

(1996), dentro desta linha de mudança e cultura organizacional pode-se constatar que 

o mercado de forma geral, não só especificamente o de capitais, possui um movimento 

rápido em relação aos ajustes e às necessidades. E, em relação às necessidades sempre 
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estão em acordo com o processo de evolução das gestões administrativas e 

empresariais. Principalmente, diante da implementação massiva da globalização e seus 

efeitos grandiloquentes ante as reais necessidades de mudanças administrativas e de 

gestão assim como diante das transformações tecnológicas e organizacionais 

(RODRIGUEZ, 2002). E, estas mudanças geram as necessidades, sejam estas nas 

relações interpessoais, de consumo etc., que por sua vez geram a real necessidade de 

as empresas se ajustarem e se adaptarem as novas realidades dos meios de produção 

e das relações junto às diversas partes interessadas, principalmente. 

2.1.1. Considerações sobre o modelo do Programa de Responsabilidade Social 

Corporativo PQS e suas inter-relações com o desenvolvimento humano e territorial/ 

local  

O mundo contemporâneo preconiza uma nova postura e uma condição mais 

abrangente no modo de viver em coletividade e da sociedade e geral, onde as relações 

humanas passam a ter uma condição mais sustentável e socialmente mais 

participativa, além da necessidade de um cuidado mais consciente, que seja levado em 

consideração ante ao universo do seu entorno (BOFF, 2012). A necessidade de mudar 

o modelo mental, baseado nas premissas de mudança de cultura social e política 

também passa no sentido de sensibilização e de mobilização das pessoas e da 

sociedade, atuando fortemente na questão da necessidade de desenvolvimento local 

(ZAPATA, 2011). Ainda na visão da autora, a participação social propicia o fomento do 

desenvolvimento não só da consciência crítica, mas também da questão da cidadania 

de forma mais ativa, onde o entendimento do que é direito e dever seja componente 

do cotidiano na vida coletiva, com isto construindo o sentido de valorização. Logo, um 

crescente senso de pertencimento. 

Uma corrente do processo de responsabilidade social corporativa, mas que 

passa diretamente sobre o desenvolvimento humano e também local, é a questão do 

empoderamento, que trata de um processo evolutivo das relações, com premissas de 

respeitabilidade dos direitos sociais. Segundo Pereira (2006), o termo empoderamento 

pode ser definido como sendo: “(...) a ação coletiva desenvolvida pelos indivíduos 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 15 

quando participam de espaços privilegiados de decisões, de consciência dos direitos 

sociais”. 

Assim, uma das boas práticas utilizadas pelo Complexo PQS no 

desenvolvimento do seu Programa de Responsabilidade Social Corporativo PQS 

(RODRIGUES et al., 2012), foi, justamente, aplicar o conceito de empoderamento às 

diversas comunidades e públicos de relacionamento envolvidos no âmbito dos 

projetos, de forma a dar consistência e sustentabilidade após o término previsto no 

cronograma de alocação de recursos. Deste modo, sob a ótica da condição de 

empoderamento, ainda na visão de Pereira (2006), não deveria significar um conceito 

puramente instrumental, orientado somente para a obtenção de resultados eficientes. 

Mas, sim, diante da possibilidade de constituir uma afirmação de plena realização dos 

direitos das pessoas e compromisso da perenidade das ações. A questão do 

empoderamento tem um papel social importante, a partir do momento em que 

permite que haja um processo de mobilização social, dentro de contextos específicos e 

bem definidos relacionados ao desenvolvimento sustentável territorial/ local e 

humano. Daí, a inserção das instituições parceiras no desenvolvimento dos projetos da 

carteira social.  

3. CONCEITUAÇÃO DA CADEIA SOCIAL PRODUTIVA ASSOCIADA AO 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL/ LOCAL  

Em meados dos anos setenta, por conta da localização estratégica e do calado 

natural, a estrutura de governo de Pernambuco decide implantar o Complexo 

Industrial Portuário de Suape, planejado para atrair indústrias e dessa forma, mudar o 

perfil econômico da região que tradicionalmente se mantinha economicamente 

voltada ao cultivo e ao beneficiamento da cana-de-açúcar.  Atualmente, a região 

possui cerca de 100 empresas instaladas, dentre elas o Complexo Industrial Químico-

Têxtil – PQS. Em paralelo a esse movimento de desenvolvimento econômico, as 

comunidades situadas no entorno desses empreendimentos, ficaram à margem das 

questões socioeconômicas, restando a elas o ônus de décadas de dívida social, o que 

resultou em baixa escolaridade e dificuldade em empregabilidade, mesmo em plena 

faixa etária ativa estabelecida na região.  
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As organizações hoje estão inseridas em condições de pressão frequente ante a 

competitividade, decorrente da expansão dos mercados, o que está levando as 

empresas a efetuarem grandes mudanças em suas políticas e práticas de 

administração. (RODRIGUEZ, 2002).  Deste modo, é inevitável uma mudança 

necessária na relação de sustentabilidade. Não existe mais espaço para a sobrevivência 

de uma organização que ainda não esteja em consonância com este tipo de 

pensamento, comportamento ou postura empresarial. Segundo Jórdan (2009, p.54): 

“Trata-se de ver na gestão da mudança qual o papel da estratégia, do mapeamento da 

situação, da comunicação, das experiências piloto e de outros dispositivos de 

intervenção de atores”.  

Os preceitos de governança têm a ética e a transparência, assim como a 

questão da reputação e a construção da credibilidade, atuando fortemente neste 

processo de relação entre as organizações e as partes interessadas. Este é um tema 

que ganha relevância ao se constatar as diversas iniciativas voltadas ao 

desenvolvimento territorial/ local aplicadas no Brasil, principalmente, em que a 

governança é parte do processo de construção social do território assim como parte do 

processo de apoio (JÓRDAN, 2009).  

O Programa de Responsabilidade Social Corporativo PQS foi concebido antes 

mesmo que toda a cadeia integrada do poliéster do Complexo Industrial PQS estivesse 

em plena operação. O referido Programa levou em conta as características em sua fase 

de operação assim como a base de atuação em conformidade as vertentes 

econômicas, sociais, ambientais e humanas como forma de desenvolvimento da 

carteira de projetos sociais para a região, a qual está inserida na região pernambucana 

(RODRIGUES et. al., 2012, p.94). Assim, o respectivo Programa está completamente 

alinhado às premissas, missão e visão do Complexo PQS. E, com isso, desenhando a 

atuação dos projetos da carteira em linha com o desenvolvimento dos seus negócios. A 

visão de sustentabilidade permeia as ações voltadas aos projetos da carteira. Da 

mesma forma, que o complexo industrial prevê o desenvolvimento de uma cadeia 

integrada têxtil de poliéster, esta premissa acompanha a forma de implantação do 

Programa de Responsabilidade Social Corporativo PQS, fortalecendo e promovendo 
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ações integradas dos projetos à elevação do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

nas comunidades beneficiadas pelas ações socioambientais e de qualificação e 

capacitação ao trabalho, dentre outros indicadores consistentes, propiciando um 

desenvolvimento integrado no que tange à inclusão social (RODRIGUES et.al., 2012).  

O Programa de Responsabilidade Social Corporativo PQS, alinhado aos pilares 

de sustentabilidade (Triple Bottom Line) desenvolve suas ações embasadas em pilares 

da sustentabilidade e estão alinhados aos princípios do Programa da seguinte forma, 

conforme apresentado no Quadro 1, apresentado mais abaixo. 

  A implantação de ações pelo respectivo Programa PQS visa justamente o 

princípio de sustentabilidade, fomentando ações mais sólidas e administrativamente 

mais consistentes, calcadas em uma visão de responsabilidade social empresarial, mas 

também indo ao encontro de maior suporte e condições de estruturar uma sociedade 

mais organizada como forma de incrementar o desenvolvimento de sustentabilidade 

no território de atuação e de relacionamento por conta de sua cadeia de poliéster na 

região.  

PILARES DA SUSTENTABILIDADE      PRINCÍPIOS DO PROGRAMA DE RSC 

1. Econômico  

• Gestão independente  

• Associativismo e cooperativismo  

• Empreendedorismo  

• Sustentabilidade econômica 

2. Social  

• Inclusão social 

• Desenvolvimento Humano 

• Responsabilidade Social Corporativa 

• Reaplicabilidade  

• Diversidade  

3. Ambiental  

• Atuação da PetroquímicaSuape e da 

Citepe  

• Responsabilidade para com as gerações 

futuras 
 
Quadro 1 – Princípios e Pilares do Programa de Responsabilidade Social Corporativo 
 Fonte: RODRIGUES et al., 2012 
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O processo de seleção dos projetos e a metodologia gerada para se chegar ao 

resultado final encontram-se expostos em Rodrigues et. al. (2012) ou no Programa de 

Responsabilidade Social Corporativo PQS (COMPLEXO INDUSTRIAL QUÍMICO-TÊXTIL – 

PQS, 2010), com alocação de recursos de R$ 36 milhões para uma carteira de 10 

projetos sociais. Sucintamente, o respectivo valor foi dotado por meio de uma linha de 

financiamento denominada subcrédito social, vinculada à linha de financiamento do 

próprio complexo industrial, por meio do Banco de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). 

Considerando as necessidades, as demandas locais e analisando os meios para 

contribuir e fomentar o desenvolvimento territorial/ local foram eleitos três eixos 

estratégicos para o Programa de Responsabilidade Social Corporativo PQS: (I) 

Educação para o Trabalho (Formação Técnica Profissional e Ações Complementares à 

Educação); (II) Geração de Trabalho e Renda; e (III) Educação Ambiental e Reciclagem.  

Os valores e atributos inseridos nos eixos definem a forma de atuação e 

desenvolvimento dos projetos selecionados, conforme exposto em Rodrigues et. al. 

(2012). O respectivo Programa de Responsabilidade Social Corporativo PQS abrange 

ações diretas e que desenvolve os projetos sociais, os quais vêm sendo implantados na 

região, com ações catalisadoras, que propiciam atividades de influência e coordenação 

junto aos seus respectivos parceiros sobre outros atores, como o poder público, 

órgãos de fomento, organizações sociais, empresas parceiras e instituições de parceria 

técnica de institutos, sob o aspecto da incubação e estruturação de gestão e condução 

administrativa.  Segundo Zapata (2011), o auxílio das empresas neste sentido propicia 

resultados mais consistentes, seja por meio do fortalecimento do ciclo de gestão e 

auxiliam nesta contextualização ante a consolidação das competências internas e 

locais, seja mediante à visão de sustentabilidade, a medida que os suportes externos, 

advindos das empresas saiam após a implementação de um condição sustentável.  

Ainda na visão da autora, o desenvolvimento territorial tem buscado a incorporação 

dos atores locais como protagonistas sociais, visando à construção de modos mais 

sustentáveis no desenvolvimento das ações.  
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Por outro lado, o objetivo geral do respectivo Programa é definir e priorizar o 

investimento social privado em projetos e iniciativas que promovam o 

desenvolvimento sustentável territorial/ local, por conta da abrangência, com foco nos 

eixos previamente definidos, ou seja: (i) Educação para o trabalho e ações 

complementares; (ii) geração de trabalho e renda; e (iii) educação ambiental e 

abrangência no âmbito da reciclagem. O Quadro 2, abaixo, descreve sinteticamente os 

eixos e os projetos correlacionados a cada um destes eixos de atuação do Programa de 

Responsabilidade Social Corporativo do Complexo PQS. 

Eixo 1: Educação para o Trabalho e Ações Complementares 

Escola Técnica SENAI – Ipojuca – Centro de 

Formação Profissional Horácio Lugon (*)  

Primeira escola técnica têxtil do 

país em fibra sintética. 

Centro de Inclusão Digital e Profissional (**)  Cursos de formação de curta 

duração e de capacitação na área 

de serviços. 

Centro de Formação Profissional e Referência 

em Segurança do Trabalho (*)  

Cursos, capacitação e reciclagem e 

formação na área de segurança do 

trabalho.  

Marco Pernambucano da Moda (*) Incubadora de design de moda. 

Diálogos para o Desenvolvimento de Suape (*)  Desenvolvimento de ações para a 

redução dos índices relacionados a 

problemas de saúde e violência. 

Eixo 2: Geração de Trabalho e Renda 

Centro Social Urbano - Ilha de Deus (*) (**)  Restaurar e equipar o local para 

promoção de ações voltadas ao 

desenvolvimento de atividades 

socioeducacionais, tornando o 

espaço apto à valorização da 

cultura regional, dentro do conceito 

de shopping social. 

Cooperativa “Na Emenda” (*)  Capacitação para integração à 

cadeia produtiva local e  atuação 
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como fornecedores de produtos e 

serviços para os empreendimentos 

estruturadores. 

Polo de Confecções de Bom Jardim (**)  Reforma produtivo e processo 

qualificação especializada na 

produção de confecção industrial e 

manutenção de equipamentos da 

indústria de confecção. 

Restaurante-Escola Cais do Sertão (*)  Capacitação das comunidades do 

entorno dentro da cultura da 

gastronomia regional. 

Eixo 3: Educação Ambiental e Reciclagem 

Recicla Pernambuco (Educação ambiental, 

formação de rede de coleta, reciclagem ) (*)  

Desenvolvimento de uma rede de 

coletores para o processamento 

local, para atender à política de 

gestão de resíduos sólidos e 

possibilitar geração de renda. 

     (*) PetroquímicaSuape          (**) CITEPE  

 

Quadro 2 – Carteira social de projetos classificados por eixo -    Fonte: COMPLEXO PQS, 2010 

 

 Já os objetivos específicos estratégicos que norteiam o respectivo Programa 

RSC são: (i) Promover a articulação intersetorial local (governos, empresas, 

organizações sociais e comunidades), com foco nos eixos estratégicos; (ii) contribuir 

para elevar o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano do Território; (iii) reforçar as 

políticas públicas para geração de trabalho e renda; (iv) contribuir para a inserção dos 

jovens no mercado de trabalho; (v) promover educação e ações ambientais; e (vi) 

desenvolvimento de um sistema de informação gerencial para monitoramento assim 

como para seleção de novos projetos futuros, avaliação de seus processos assim como 

os resultados e os impactos. Além disso, o total alinhamento aos oito Objetivos do 

Milênio e aos 10 Princípios do Pacto Global, condição preponderante considerada no 
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processo de seleção dos projetos (RODRIGUES et. al., 2012; COMPLEXO PQS, 2010), 

atuando sistemicamente pelo território pernambucano, baseado nas premissas dos 

focos temático e geográfico. 

A lógica da Cadeia Social Produtiva se baseia em focos definidos, da seguinte 

forma: (I) Foco Geográfico: (a) Território Estratégico de Suape; (b) Polo Têxtil do 

Agreste; (c) Região Metropolitana de Recife; e (d) Área geográfica de abrangência no 

âmbito da reciclagem. (II) Foco Temático: por meio das ações na cadeia produtiva do 

poliéster e do PET, alimentando a lógica da Cadeia Social Produtiva.   

O Quadro 3, abaixo, demonstra a base da lógica da Cadeia Social Produtiva 

vinculada ao Programa de Responsabilidade Social Corporativo do Complexo PQS, 

atuando em consonância à Missão e à Visão de negócios, gerando os princípios da 

Cadeia Social Produtiva. 

CARACTERÍSTICAS 

DO COMPLEXO INDUSTRIAL 

QUÍMICO-TÊXTIL – PQS 

- Cadeia Produtiva do Poliéster - 

CARACTERÍSTICAS 

DO PROGRAMA 

DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

- Cadeia Social Produtiva - 

Tecnologia de última geração Estratégias inovadoras em responsabilidade 

social 

Transformação de matéria-prima Transformação social 

Cadeia Produtiva Têxtil Cadeia Social Produtiva 

Quadro 3 - Lógica da Cadeia Social Produtiva vinculada ao Programa de Responsabilidade Social PQS 
Fonte: RODRIGUES et. al., 2012 

 

Além disso, por conta destes focos temáticos permite que o respectivo 

Programa de Responsabilidade Social Corporativo PQS atue sistemicamente pelo 

território pernambucano, abrangendo 22 municípios, conforme expresso pela Figura 1, 

abaixo. 
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Figura 1 – Mapa de atuação do Programa de Responsabilidade Social Corporativo PQS 
Fonte: COMPLEXO PQS, 2010 

 

4. CONCLUSÃO 

Mediante a necessidade de atender às demandas socioeconômicas presentes 

no Território Estratégico de Suape (localizado na região sul de Pernambuco), e diante 

da implantação do Complexo Industrial Químico-Têxtil PQS, calcado na implementação 

de ações inovadoras, tecnologia de ponta, logística integrada. Além de significativo 

montante relativo aos investimentos financeiros e tecnológicos alocados de forma a 

contribuir ao negócio e à região, não só no aspecto industrial, mas, também, na 

contratação direta e indireta de mão de obra. Estas condições permitiram que esta 

lógica precedesse em relação à construção da carteira de projetos sociais, além das 

premissas que baseiam o conceito estruturador do Programa de Responsabilidade 

Social Corporativo PQS.  

Além disso, a necessidade de absorção de mão de obra, de forma direta, e 

também indireta, como grande geradora de empregos, outros tantos na cadeia à 

jusante da linha de produção, levou a iniciativa de desenvolvimento do Programa de 

Responsabilidade Social Corporativo PQS como forma a interagir e também a induzir 

ações específicas não só na região de atuação direta, mas também no território em 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 23 

que as ações da cadeia produtiva à jusante pudessem estar envolvidas, baseadas no 

foco geográfico e temático conceitual, definidos pelo respectivo Programa. Os projetos 

em desenvolvimento preveem a complementação a estas premissas específicas de 

forma que possam atingir parte da população em regime de idade ativa ao trabalho, 

mas pouco aproveitada ou ociosa (entre 19 e 38 anos), pelas questões expostas 

anteriormente no artigo, e estendendo também condições de melhoria de qualidade 

de vida às comunidades envolvidas direta e/ou indiretamente as ações específicas 

desenvolvidas pelos projetos da carteira social. 

Além disso, o desenvolvimento das ações baseadas nos três eixos de atuação, 

as quais determinam a composição e arranjo de ações mediante a baixa escolaridade, 

a falta de qualificação profissional, o baixo nível de renda e a pouca empregabilidade, 

cujos elementos apontaram para a necessidade de implantação deste programa de 

responsabilidade social exposto, na visão da empresa, cuja estratégia de ação 

desenvolvida atua de forma sistemática na realização de ações que demonstrem o 

compromisso do complexo empresarial no desenvolvimento sustentável da região, 

além de atuar de forma sistêmica no desenvolvimento de projetos que atendam a 

essas demandas junto à comunidade e aos municípios, de forma abrangente e direta.  

O apoio a centros de desenvolvimento de atividades de capacitação profissional, 

educativas, sociais e culturais complementares ao ensino formal, para jovens e 

adolescentes. A capacitação e a organização de integrantes das comunidades locais, 

em parceria com outras instituições parceiras do Estado de Pernambuco, entre outros, 

com desenvolvimento de metodologias de interação e de aplicação de ações relativas 

ao desenvolvimento territorial/local e humano. E, um ponto importante: a articulação 

junto aos diversos públicos de relacionamento e partes interessadas, a sociedade civil 

organizada (stakeholders), para potencializar os objetivos e as premissas do Programa 

de Responsabilidade Social Corporativo PQS. 

Para que a sustentabilidade passe a fazer parte do processo de longevidade e 

sobrevivência dos projetos sociais da carteira, há a necessidade de que os projetos 

sejam estruturados para terem sustentabilidade e desenvolvimento favoráveis, com a 

inserção do elemento de incubação, conforme o caso, para que após a cessão do apoio 
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de recurso financeiro, esses projetos sociais possam ter continuidade no seu processo 

de gestão e de desenvolvimento de sustentabilidade.  Para isso, importantes 

instituições e entidades fazem parte na parceria de implantação do respectivo 

Programa (como SENAI, IADH, ITEP, entre outras). 

Enfim, são alguns elementos que corroboram com os aspectos das empresas 

que buscam o grau de atuação no âmbito do desenvolvimento mais sustentável, 

através da obtenção de bons índices de sustentabilidade, demonstrando claramente 

seu posicionamento perante a sociedade em geral, seus diversos públicos de 

relacionamento e a forma de conduzir seus processos industriais e produtivos, além de 

suas correlações junto às partes interessadas (stakeholders). E, o engajamento da 

organização empresarial neste sentido pelo desenvolvimento de um programa de 

responsabilidade social que vem ao encontro deste posicionamento, ou seja, de que é 

possível atuar com responsabilidade social corporativa e empresarial, corroborando 

com o desenvolvimento territorial/ local e humano, sem perder a visão de 

sustentabilidade organizacional dentro de seus negócios e não deixando de considerar 

a construção de valores na cadeia junto aos públicos de relacionamento. 

 

REFERÊNCIAS  

BARBOSA, Lívia. Cultura e Empresas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2002. 

BARROS, Betânia Tanure de; PRATES, Marco Aurélio Spyer. O Estilo Brasileiro de 

Administrar. São Paulo: Editora Atlas, 1996. 

BERTERO, Carlos Osmar. Cultura Organizacional e Instrumentalização de Poder. In: 

FLEURY, Maria Tereza Leme (coordenadora). Cultura e Poder nas Organizações. 2ª Ed. 

São Paulo: Editora Atlas, 1996. pp. 29-43. 

BOFF, Leonardo. Sustentabilidade – O que é – O que não é. Petrópolis, RJ: Vozes, 

2012.  

CAPRA, Fritjof. As conexões ocultas – Ciência para uma vida sustentável. Tradução: 

Marcelo Brandão Cipolla. 1ª. Ed. 5ª. Reimpressão. São Paulo: Ed. Cultrix, 2005.  

______. A Teia da Vida – Uma nova compreensão científica dos Sistemas Vivos. 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 25 

Tradução: Newton Roberval Eichemberg. 1ª. Ed, 10ª. Reimpressão. São Paulo: Ed. 

Cultrix, 2006.  

COMPLEXO INDUSTRIAL QUÍMICO-TÊXTIL – PQS. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL CORPORATIVO DA PQS. 2ª Ed. Recife: Comunicarte e Gerência de 

Comunicação e Relações Externas PQS, 2010. 

ELLIOT, Kimberly Ann (organizadora). A Corrupção e a Economia Global. Tradução: 

Marsel Nascimento Gonçalves de Souza. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 

2002. 

FLEURY, Maria Tereza Leme; FISCHER, Rosa Maria (coordenadoras). Cultura e Poder 

nas Organizações. 2ª Ed. São Paulo: Editora Atlas, 1996. 

INSTITUTO ETHOS DE EMPRESAS E RESPOSABILIDADE SOCIAL – ETHOS. 

Responsabilidade Social das Empresas. Vol. III. São Paulo: Ed. Peirópolis, 2004. 

JÓRDAN, Arturo. Experiências de Planejamento como Ferramenta da Governança para 

o Desenvolvimento Local. In: ZAPATA, Tania. (organizadora). Desenvolvimento Local e 

a Nova Governança. Recife: Ed. Livro Rápido – Elógica, 2009, pp. 47-77. 

MAHONEY, William F., Manual do RI – Princípios e Melhores Práticas de Relações com 

Investidores. 1ª. Ed. Rio de Janeiro: IMF Editora Ltda., 2007. 

MAY, Peter H.; LUSTOSA; Maria Cecília; VINHA, Valéria da (organizadores). Economia 

do Meio Ambiente – Teoria e Prática. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

NETO, Francisco Paulo de Melo; BRENNAND, Jorgiana Melo. Empresas Socialmente 

Responsáveis. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 

NONAKA, Ikujiro; TAKEUCHI, Hirotaka. A Empresa Criadora de Conhecimento. In: 

TAKEUCHI, Hirotaka; NONAKA, Ikujiro (organizadores). Gestão do Conhecimento. 

Tradução: Ana Thorell. Porto Alegre: Bookman, 2008, pp.39-53.  

PEREIRA, Ferdinand Cavalcante. O que é empoderamento (Empowerment). Sapiência. 

Teresina. jun. 2006. n.3, Ano III. Artigo. Disponível em: 

http://www.fapepi.pi.gov.br/novafapepi/sapiencia8/artigos1.php. Acesso em 09-11-

2008. 

PINZÓN, Rafael. Gestão Ambiental e Participação. In: ZAPATA, Tania (organizadora). 

Desenvolvimento Local e Participação Social. 2ª Ed. Recife: Editora Livro Rápido – 

Elógica, 2007, pp-93-127. 

RODRIGUES, Luiz Fernando (organizador). Boas práticas de responsabilidade social 

http://www.fapepi.pi.gov.br/novafapepi/sapiencia8/artigos1.php


CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 26 

corporativa na indústria do petróleo, gás e biocombustíveis. Rio de Janeiro: Benício 

Biz Editores Associados, 2012. Disponível em: http://issuu.com/webmaster-

tn/docs/boas_praticas_ibp?mode=window&viewMode=doublePage. 

RODRIGUEZ, Martius V. Rodriguez Y. Gestão Empresarial – Organizações que 

Aprendem. Rio de Janeiro: Qualitymark: Petrobras, 2002.  

ZAPATA, Tania (coordenação geral). A experiência de desenvolvimento local na 

Bomba do Hemetério – Um olhar sobre a concepção pedagógica. Recife: IADH, 2011. 

________,Tania. (organizadora). Desenvolvimento Local e a Nova Governança. Recife: 

Editora Livro Rápido – Elógica, 2009. 

________,Tania (organizadora). Desenvolvimento Local e Participação Social. 2ª Ed. 

Recife: Editora Livro Rápido – Elógica, 2007. 

________,Tania. Desenvolvimento Humano. In: ZAPATA, Tania (organizadora). 

Desenvolvimento Local e Participação Social. 2ª Ed. Recife: Editora Livro Rápido – 

Elógica, 2007, pp-17-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://issuu.com/webmaster-tn/docs/boas_praticas_ibp?mode=window&viewMode=doublePage
http://issuu.com/webmaster-tn/docs/boas_praticas_ibp?mode=window&viewMode=doublePage


CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 27 

USOS E MODOS DE OUVIR RÁDIO HOJE: 
UM ESTUDO DE CASO DA JUVENTUDE 
PORTUGUESA 

 

Diego WEIGELT2 
Brenda PARMEGGIANI3 

 

RESUMO: Com o advento de novas tecnologias, é preciso estudar os comportamentos 

da audiência que estão surgindo. Especialmente, no que toca aos jovens, principais 

usuários desses novos dispositivos. Assim, propõe-se um estudo sobre a relação desse 

público com o rádio em Portugal. Neste artigo, a intenção é delinear as possíveis novas 

formas de ouvir rádio pelos adolescentes: se eles ainda ouvem rádio, que plataformas 

são utilizadas, quais suas preferências, que conteúdos ouvem, entre outras questões. É 

importante frisar que os resultados apresentados são apenas parte de uma pesquisa 

mais ampla sobre a relação dos jovens com o rádio em um cenário de convergência 

midiática. 

PALAVRAS-CHAVE: Jovens. Rádio. Convergência. Portugal. 

ABSTRACT: From the rise of new technologies, it becomes necessary to study the 

audiences’ behaviors that are emerging. Specially, when it comes to young people, 

since they are considered the main users of these devices. Therefore, we propose a 

study on the relation between this public and the radio in Portugal. In this article, the 

intention is to outline possible new ways of listening to the radio put to use by young 

people: if they still listen to the radio, which platforms are used, what their 

preferences are, to which content do they listen to, among other questions. It’s 

important to highlight that the results presented here are just a part of a wider 
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research on the relation between young people and the radio in a media convergence 

scenario. 

KEYWORDS: Jovens. Rádio. Convergência. Portugal. 

1 INTRODUÇÃO 

 Os novos meios de comunicação interagem de forma cada vez mais complexa 

com os mais antigos. O que ocorre, segundo Lucia Santaella (2013), não é a 

substituição, mas a sobreposição das mídias. E isso não é diferente com o rádio. Esse 

meio tradicional, com mais de cem anos, une-se, converge, mistura-se a novos 

dispositivos, dando origem a  novos modos de ouvi-lo e consumi-lo.  

 O fato é que o rádio deixou de ser apenas um aparelho: consolidou-se como 

uma forma de produção, um tipo de conteúdo, muito mais do que uma plataforma, 

um móvel ou acessório na sala de casa. Nesse sentido, Barbeiro e Lima (2003, p.45) 

ressaltam: “É preciso separar a ideia de rádio como aquele aparelhinho quadrado, com 

botões, e que retransmite estações de áudio. O rádio, comunicação auditiva, 

eletrônica à distância, pode se materializar no computador”. 

  Assim, desde a  l ma década do século   , a experiência radiof nica ganhou 

novos contornos, englobando um nível comunitário nas emissoras quase 

personalizadas na Internet, nas quais cada ouvinte tem o poder de fazer escolhas e 

decidir o que dese a ouvir.  oi com a Internet que o rádio deixou de ser meramente 

hertziano para flexibilizar o consumo de conteúdos sonoros a qualquer hora e em 

qualquer lugar, alterando, ainda, noções de tempo e espaço no que tange ao seu 

consumo. O rádio que já era móvel devido à miniaturização aproximou-se ainda mais 

do ouvinte, transformando-se em um meio quase onipresente em sua vida: está no 

carro, no celular, no computador (por streaming ou emissora na Internet), nos canais 

de televisão a cabo e, claro, nos aparelhos tradicionais. 

 Nesse cenário de novas tecnologias e novos hábitos de consumo, interessa 

estudar a relação entre os jovens e o rádio, uma vez que se acredita que são eles os 

principais usuários desses novos meios – heavy users até, no sentido de utilizarem com 

muita freqüência e por bastante tempo.  Afinal, “com tantos meios de comunicação e 
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tanto conteúdo disponível, não é de estranhar que os jovens dedicam muito do seu 

tempo à mídia” (ROBERTS e  OEHR, 2008, p.12). Além disso, advoga-se que os jovens 

são a base dos futuros ouvintes, ao ponto de as emissoras já estarem 

estrategicamente mirando-os para atender suas demandas e produzir um conteúdo 

que agregue sua audiência. 

 Logo, “sem um mapeamento preciso de exposição dos  ovens à mídia, os 

pesquisadores nunca poderão compreender plenamente se e como a mídia afeta a 

vida de crianças e adolescentes” (ROBERTS e  OEHR, 2008, p.12).  Neste artigo, 

portanto, o foco reside nos usos que os jovens – especialmente, os portugueses que 

compõem o público pesquisado – fazem atualmente do rádio, como forma de tentar 

delinear uma cultura radiofônica de consumo em meio à convergências das mídias.  

 

2 O RÁDIO NA ERA DIGITAL: CONVERGÊNCIA E MOBILIDADE 

 Embora o rádio convirja com diversas mídias e diferentes plataformas, é 

inegável que o maior impacto sobre o meio se deu com o surgimento da Internet. É 

graças a ela que o rádio transita por uma série de aparelhos – computador, tablet, 

celular (embora alguns tenham recepção  M). Tanto que é possível afirmar que “a 

integração de receptores de rádio a gravadores reprodutores de M   e a celulares, 

estes  l mos com acesso à Internet, indica o aparato tecnológico a dar mobilidade, 

facilitando esta nova forma de recepção” (FERRARETTO, 2010, p. 50).  

Com o desenvolvimento da tecnologia do streaming e o aumento na largura de 

banda da transmissão de dados, o webradio4 (transmissão online) criou uma nova 

linguagem através da incorporação de elementos discursivos e, também, pela forma 

como o ouvinte consome e pesquisa os conte dos apresentados – o rádio inclusive 

tornou-se visual na Internet, com recursos como imagens de m sicos e capas de discos, 

textos e fotos no ciosos, entre outros.  oi por isso que a forma de emi r e de receber 

informação precisou acompanhar essa evolução, inclusive fragmentando as audiências 

                                                             

4
 Webradio, segundo Nair Prata (2013, p.3) trata-se de “um modelo de radiofonia genuinamente digital, não mais acessado por um 

aparelho de rádio, mas pelo computador ou smartphone; não mais sintonizado por uma frequência no dial, mas por um endereço 
na internet; não mais explorado por uma concessão governamental, mas nascido a partir da livre iniciativa de seus proprietários; 
não mais de alcance geograficamente limitado, mas com abrangência universal”. 
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em função de diferentes interesses – é cada vez maior o número de ofertas 

segmentadas, focadas em determinado nicho: músicas de um certo estilo (gospel, 

sertanejo, pagode, rock, etc.), informação para uma região específica, informação 

esportiva apenas, entre outras possibilidades. Como Prata (2013, p.10) destaca, a 

Internet configura-se como um “espaço apropriado para os conte dos altamente 

especializados”.  

 O ouvinte, por sua vez,  á não só escuta, mas também lê, escreve, interage e 

par cipa, de forma individualizada ou em comunidades, na programação da emissora. 

Com o auxílio da Internet, portanto, em termos de conteúdo, o rádio pode ser 

entendido “como uma grande constelação de elementos significantes sonoros, 

textuais e imagé cos” ( RATA, 201 , p. ). Cria-se, por  m, “uma estratégia de criação 

de canais em plataformas móveis, nos quais a programação é produzida em função de 

uma simbiose entre conte dos áudio, vídeo e texto” (CORDEIRO, 2010, p.243). 

 O rádio na Internet possui ainda mais um diferencial importante: com ele, 

crescem as possibilidades de interatividade. O rádio que já era considerado um dos 

meios de comunicação mais interativo com suas audiências, hoje é 

 

(...) multimédia, multiplataforma e convergente. Diferencia-se por ser 
sonoro e também visual, (mais) interactivo, (mais) participativo, 
partilhável, assíncrono, repetível, reproduzível, pesquisável, 
personalizável, descontínuo, hipertextual, não linear, convergente, on 
demand, apesar de manter o efeito de acumulação e continuar a ser 
comunitário, adaptando essa lógica ao contexto digital através das redes 
sociais (CORDEIRO, 2011, p.119).  

 

Com a Internet a participação é otimizada, sendo encarada como uma 

obrigação no processo de produção midiática (JENKINS, 2009, p.37) e adotada 

largamente na programação radiofônica – seja através de e-mails, de SMS, de redes 

sociais online (Twitter, Facebook, entre outros sites) ou dos tradicionais telefonemas. 

O que acontece é que “saímos de um rádio de massa, com ouvintes passivos e 

dispersos geograficamente, para chegar a modelos onde a rede é a palavra-chave” 

(PRATA, 2013, p.2). Em suma, o contexto de convergência midiática, em que o rádio 

beneficia-se de novos suportes e meios, reflete um “dese o p blico de participar dos 

media, em vez de simplesmente consumi-los” (JENKINS, 2006, p.150). 
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 A evolução proporcionada pela cultura da convergência, conforme delineada 

por Jen ins (200 ), é in uenciada pela mediação técnica e tecnológica, sem apagar a 

iden dade do rádio que é conhecida pelo uso social e o processo de produção de 

informação, mas potencializando-a. Bretch (2005, p.42)  á previa que 

 

(...) o rádio seria o mais fabuloso meio de comunicação imaginável na 
vida p blica, um fantás co sistema de canalização. Isto é, seria se não 
somente fosse capaz de emi r, como também de receber  portanto, se 
conseguisse não apenas se fazer escutar pelo ouvinte, mas também p r-
se em comunicação com ele. A radiodifusão deveria, consequentemente, 
afastar-se dos que a abastecem e constituir os rádio ouvintes em 
abastecedores. 

 

3 JOVENS: OS “EMBAIXADORES” DAS NOVAS TECNOLOGIAS 

 Nesse cenário de emergência de mídias digitais e, especialmente, de 

convergência midiática, um público que merece destaque é o jovem. Isso porque ele 

tende a incorporar e domesticar com facilidade os meios de comunicação e todo tipo 

de aparelho eletrônico em sua rotina. Roberts e Foehr (2008, p.11) destacam que a 

 uventude está inundada pela mídia: “Eles têm aparelhos de televisão em seus quartos, 

computadores pessoais em seus quartos, e tocadores de música digitais e celulares em 

suas mochilas. Eles passam mais tempo com a mídia do que qualquer atividade”. 

Seguindo linha de pensamento semelhante, Strasburger et al (2011, p.29) chamam a 

atenção para o fato de que 

 

Os jovens hoje se defrontam com um ambiente de mídia que muda 
rapidamente. As tecnologias estão se proliferando, se fundindo e 
tornando-se mais interativas – e o conteúdo apresentado nessas 
tecnologias é cada vez mais vívido, realista e comercial na sua essência. 
Ao mesmo tempo, o uso da mídia se dá todo o tempo. Os jovens de hoje 
passam um terço ou a metade das suas horas acordados com alguma 
forma de mídia. 

 

E essa relação entre os jovens e os meios de comunicação não é nova, porém 

diferencia-se historicamente pelo significativo crescimento e estreitamento: 

 

Antes da Segunda Guerra Mundial, os meios de comunicação disponíveis 
para os jovens consistiam principalmente de impressos (revistas, jornais 
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e livros), filmes (até então, "talkies" tinham aparecido) e rádio (até o 
final da década de 1930, as famílias norte-americanas, em média, 
possuíam pouco mais que um aparelho por lar). (...) A enxurrada de 
mídia estava apenas começando, no entanto (ROBERTS e FOEHR, 2008, 
p.12). 

 

 Meneses (2012, p.123), por sua vez, defende que  

 

(...) os meios clássicos não desaparecem e, de certa forma, continuam a 
ser importantes. Melhor, coexistem com os novos suportes e conteúdos 
proporcionados pela digitalização, aumentando a presença ‘mediática’ 
na vida destes jovens. 

 

 Logo, o rádio não deixa de fazer parte da dieta midiática dos jovens. Ainda, 

defende-se que eles representam a base da audiência dos próximos anos, sendo um 

foco estratégico para a sobrevivência e o crescimento das emissoras – sejam 

hertzianas ou web. Assim, torna-se fundamental compreender como esse público 

específico consome e relaciona-se com o rádio atualmente, seja através de 

plataformas tradicionais ou pelos novos meios de comunicação. 

 Em meio a todas essas mudanças culturais, sociais e midiá cas, o que signi ca 

ser  ovem ho e   e forma geral, conforme Tanner (1 62), é vivenciar a etapa de 

transição entre a inf ncia e a vida adulta.  eríodo esse caracterizado pelo 

desenvolvimento  sico, mental, emocional e social e pela vontade do adolescente em 

alcançar os ob e vos relacionados às expecta vas da sociedade onde vive (TANNER, 

1 62). Margaret Mead (1 51), por sua vez, a rma que o  ovem é um fen meno cultural 

produzido pelas prá cas sociais em diferentes momentos, manifestando-se de formas 

diferentes. Sendo assim, o contexto já desenhado de convergência midiática pode ser 

considerado um fator que influencia na cultura jovem atual e no que representa ser 

jovem na sociedade. Consequentemente, uma das práticas sociais envolvendo os 

jovens a ser estudada é o uso que fazem dos meios de comunicação, especificamente, 

o consumo do rádio – seja em que plataforma for. 

 Ainda, a adolescência é considerada por alguns autores como uma etapa 

importante na relação com os meios de comunicação.  m deles é o pesquisador 
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italiano  iermarco Aroldi (2011, p.5 ) que classi ca essa fase da vida como os “anos de 

formação” de um indivíduo. É nesse período que 

 

o contexto histórico, social e cultural comum proporciona um amplo grupo 
de adolescentes com as mesmas ferramentas para de nirem o seu próprio 
caráter individual – começando pela sem n ca geracional que leva a uma 
linguagem comum bem como a um repertório temá co para re e r com a 
sua formação de identidade. 

 

 Trata-se, portanto, da fase em que se moldam práticas, hábitos, preferências, 

identidade, caráter, estilo, cultura própria.  Dessa forma, é possível afirmar que a dieta 

midiática – os meios que mais consome, como se dão esses usos, preferências 

relacionadas às mídias em geral – é definida nesses anos de formação. Torna-se, pois, 

natural conceber o jovem como um usuário das novas tecnologias de comunicação. É 

inerente aos adolescentes a vontade de experimentar novos meios e até domesticá-

los5 com maior facilidade. Lúcia Santaella concorda com a forma de perceber o jovem 

como um embaixador das novas tecnologias – em especial, das novas mídias –, pois 

defende que o ambiente urbano passou a ser redesenhado à medida que a 

comunicação começou a ficar independente dos fios que fixavam os dispositivos – 

cabos, modems, des tops. Nesse novo desenho urbano, “as descontinuidades, que 

não eram tão agudas, e as interrupções nos fluxos do existir, tornam-se 

crescentemente exigentes e, mesmo assim, as tecnologias móveis foram sendo 

incorporadas com boa vontade pelas pessoas, especialmente pelos  ovens” 

(SANTAELLA, 2007, p.199). 

As novas tecnologias trouxeram uma mudança signi ca va para a formação 

contempor nea do adolescente. Elas afastam os  ovens da esfera das tradicionais 

estruturas de socialização, como a escola, a casa e os meios de comunicação em geral, 

mas fornecem um grande n mero de possibilidades de integração e iden  cação, 

incorporando-se nas ro nas quo dianas. O consumo também é um valor relevante 

                                                             

5
 O conceito de domesticação adotado para este artigo refere-se ao trabalho de Roger Silverstone (2006, p.4) que o 

define como “um processo de consumo – pelo qual o consumo se relacionava com a invenção e o design, bem como 
com o enquadramento público das tecnologias como objetos simbólicos de valor e desejo.” A domesticação, portanto, 
reúne o macro e o micro social: “as contínuas concessões do ambiente lá de fora, selvagem e abundante, com a 
mobilização de recursos materiais, habilidades, valores culturais e competências sociais e capacidades cá de dentro 

[de casa, do lar]” (SILVERSTONE, 2010, p.5). 
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entre os  ovens, mas os padr es mudam com a inovação, psicologia, imitação, busca de 

status e “são modeladas segundo padr es de signos que cons tuem uma moda cu o 

valor comercial é fundamental para a sua difusão” (CASTELLS, 200 , p.186). A moda 

está relacionada com a iden dade dos  ovens.  roduz-se um sen mento de pertença a 

um grupo ou à sociedade através do consumo de certos produtos, inclusive midiá cos. 

É a iden dade que se expressa através da moda – susce vel à mudança – e que gera a 

individualização.  

 Assim como aconteceu com a introdução dos computadores e da Internet, são 

os jovens que ensinam os pais a usar as novas tecnologias de informação e 

comunicação. A incorporação mais fácil e rápida de disposi vos como computador, 

celular e tablet pelos  ovens provoca uma mudança no processo educacional ver cal, 

que, da geração mais velha para a mais nova, acaba por inverter-se: são os  ovens que 

passam a exercer o papel de educadores – para os novos meios de comunicação – 

dentro de casa, são eles que promovem a literacia. Portanto, altera-se a economia 

moral do lar (SILVERSTONE, 2010, p.8), entendida como esforços para “gerirem, 

monitorizarem e controlarem o fluxo de conteúdos tecnologicamente mediados nas 

suas casas, de modo a estabelecer padrões, códigos e expectativas de comportamento 

coerentes com os seus próprios valores e com os que queriam preservar”. O poder de 

passar o conhecimento adiante, por exemplo, está nas mãos dos mais novos quando o 

assunto é tecnologia. 

 A comunicação móvel foi incorporada – e con nua a ser – de uma forma muito 

rápida no dia-a-dia das pessoas, como nunca foi visto com qualquer outra tecnologia. 

Enquanto isso, o  ovem é visto como uma espécie de embaixador desse processo. 

 ode-se dizer que não são as tecnologias que mudam a sociedade, mas a sua 

u lização, uma vez que é possível u lizá-las das mais variadas e m l plas formas; por 

isso, é importante para a presente pesquisa ressaltar e estudar os usos e hábitos dos 

jovens. Henry Jenkins (200 ), no livro “Cultura da Convergência” diz que 

 

em alguns casos, a convergência está sendo estimulada pelas 
corporações como um modo de moldar o comportamento do 
consumidor. Em outros casos, está sendo estimulada pelos 
consumidores, que a exigem que as empresas de mídia sejam mais 
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sensíveis a seus gostos e interesses. Contudo, quaisquer que sejam as 
motivações, a convergência está mudando o modo como os setores da 
mídia operam e o modo como a média das pessoas pensa sobre sua 
relação com os meios de comunicação (p.325).  

 

 Os jovens encontram-se cercados pelos meios de comunicação – em 

convergência – tanto em casa quanto na escola; só que, graças à miniaturização dos 

dispositivos digitais, a portabilidade representa uma conexão permanente em 

qualquer lugar e momento ao ponto de que “os computadores portáteis, telefones 

celulares e dispositivos portáteis de Internet estão rapidamente se tornando o 

equipamento básico para os adolescentes de ho e” (ROBERTS e  OEHR, 2008, p.12). 

Atualmente, o celular é um dos protagonistas desse cenário. Tornou-se um dispositivo 

indispensável, entre outros motivos, pois permite o uso constante dos sites de redes 

sociais6, onde a acessibilidade e a micro-coordenação são funç es de grande 

import ncia para a criação, manutenção e reforço dos laços sociais e familiares. As 

mudanças tecnológicas afetaram o tempo e o espaço ( REEN, 2002), contribuindo para 

que a interação social também fosse afetada. A liberdade de comunicação propiciada 

pelos celulares permite que os adolescentes se desprendam dos locais onde 

acontecem as interaç es, alterando a idéia de tempo. A comunicação sem  os não 

elimina o espaço, apenas redefine o significado de lugar, como sendo qualquer local a 

partir do qual qualquer pessoa escolhe comunicar, ainda que muitas vezes esses locais 

se am os tradicionais, casa ou trabalho. É o que diz Anabela de Souza Lopes (2011, 

p.101): 

independente das situaç es, o celular simboliza o perpétuo contato, 
esteja ligado ou desligado, significa sempre a disponibilidade 
permanente dos seus u lizadores. Não estar em casa não é impedimento 
ao contato  com o celular a idéia de lar transcende o espaço  sico da 
casa e  xa-se no espaço p blico onde é u lizado em qualquer momento. 

 

 Os jovens atualmente têm caracterís cas e vontades marcadas pelas 

transformaç es tecnológicas, por exemplo, ao modi car a ro na através de uma 

comunicação mais e ciente e instant nea, alteram noç es de tempo. Muitas empresas 

                                                             

6
 Sites de redes sociais (SRS), podem ser entendidos como um “gênero de mídia digital, que, em termos de serviços e 

apresentação, é amplamente baseado na ideia do usuário-ativo, que cria, partilha e discute o próprio conteúdo” 
(KLASTRUP, 2010, p.2). Para Recuero (2011), trata-se de espaços na Internet onde se expressam as redes sociais 
construídas no dia a dia das pessoas. 
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de comunicação, inclusive as emissoras de rádio, vêem nos  ovens o p blico alvo ideal 

para uma programação segmentada e para a venda de produtos dos anunciantes, cada 

vez mais exigentes.  e acordo com Roberts e  oehr (2008, p.12) “uma parte 

substancial da indústria da mídia é dedicado à criação e distribuição de conte do 

especi camente voltado para crianças e adolescentes”. Tanto em termos de 

desenvolvimento tecnológico e conte do, quanto em termos  nanceiros para a 

subsistência dos veículos de comunicação, os jovens desempenham um papel 

fundamental, através de suas escolhas, seus usos, suas prá cas e da disseminação dos 

meios de comunicação. A  m de se alcançar uma sintonia entre mercado e usuários, é 

fundamental a compreensão do comportamento da  uventude. Neste caso, em relação 

ao rádio. 

4 USOS E MODOS DE OUVIR DOS JOVENS PORTUGUESES HOJE 

Para desenvolver o estudo a que este artigo se propõe, foram entrevistados 80 

alunos de uma escola particular de Lisboa, em Portugal. A opção pela escola particular 

se deu por acreditarmos no fato de que as famílias dos alunos teriam um maior poder 

aquisitivo e, consequentemente, acesso a novas tecnologias. Embora este se configure 

como um estudo de cunho etnográfico, representando a realidade desse grupo de 

jovens, advoga-se que alguns resultados aqui analisados podem servir para 

delinearmos uma cultura jovem mais geral. Entre os participantes desta pesquisa, 

encontravam-se 36 meninos e 44 meninas, sendo que 19 deles tinham 15 anos na data 

da entrevista, 33 estavam com 16 anos, 22 tinham 17 anos e seis deles estavam com 

18 anos.  

 O conteúdo preferido entre os jovens portugueses entrevistados (ver gráfico, 

abaixo) é a música (87,5%). A opção pelo rádio para ouvir música vai ao encontro do 

pensamento de Meneses (2012, p.123), quando o autor diz que os meios de 

comunicação tradicionais, como é o caso do rádio, mantém sua presença na vida dos 

jovens apesar dos novos suportes. Uma menina de 15 anos ressaltou, inclusive, que 

isso a a uda com os deveres de casa: “Me a uda a concentrar no estudo”. Outra  ovem 

da mesma idade vai ao encontro do que disse a colega: “Ouço m sica, porque é 

agradável e relaxante”.  ma menina um ano mais velha, com 16 anos de idade, disse 
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que escuta o conte do musical no rádio como forma de estar atualizada: “ osto de 

estar atenta às novidades”. Entre as emissoras desse gênero, foram citadas nos 

questionários a RFM e a Rádio Comercial, empatadas em primeiro lugar; a Rádio 

Cidade e a Mega Hits, em segundo lugar; e, em seguida, a Orbital, a Smooth FM e a 

M80. Apesar de terem sido apontadas como as preferidas, alguns jovens salientam 

determinados horários na grade de programação como os melhores. É o caso desta 

menina de 15 anos: “R M à noite, porque é a altura em que passam m sicas, apesar 

de tudo, mais aceitáveis”.  

Gráfico 1 – Conteúdos ouvidos pelos jovens em Portugal 

 

             Fonte: Dados obtidos através da aplicação de questionários em 2012. 

 

 Em segundo lugar, com 22,5%, os participantes apontaram a informação 

especificamente esportiva como o conteúdo radiofônico predileto. Na sequência, vem 

o noticiário geral (18,75%). Apesar de terem sido classificados como menos importante 

pelos jovens portugueses entrevistados, os conteúdos informacionais recebem um 

peso relevante nas suas falas, como é o caso deste menino de 17 anos: “Informação, 

por ser importante e estar atualizado, e m sica, como passatempo”. Nesse sentido, 

um  ovem de 15 anos  ustifica a escolha pela informação: “ orque gosto de manter-me 

atualizado”. As emissoras do gênero citadas nos questionários foram a TS , a Antena 1 

e a Antena 2, ambas da empresa estatal RTP.  
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 Além de música e informação (esporte e notícias), os jovens disseram também 

ouvir rádio em busca de entretenimento (quase 9%), previsão do tempo (2,5%) e 

informações sobre o trânsito (1,25%). Os programas mais citados foram Mixórdia de 

Temáticas, da Rádio Comercial (quase 20% dos entrevistados disseram ouvi-lo); 

Supcelentes, da RFM; Primo da Rádio Comercial; Hot Spot, da Rádio Cidade; Governo 

Sombra, da TSF; e Café da Manhã, da RFM. 

 Em geral, os jovens portugueses que participaram da pesquisa demonstraram 

preferência por programações com conteúdos diversos, como esta menina de 18 anos: 

“ osto de ouvir a Rádio Comercial. Tem as manhãs da Rádio Comercial, que me p em 

bem disposta, mas também tem o momento das notícias e informações importante, 

como o transito e a meteorologia”. Seguindo essa ideia, o programa Mixórdia de 

Temáticas foi indicado nos questionários como o favorito entre os participantes. Um 

menino de 17 anos explica o motivo: “Tem piada, m sica (principalmente), desporto e 

informação”. Assim, pode-se concluir que a opção como o favorito entre aos jovens se 

deve justamente à mistura de temas que o programa aborda, corroborando a ideia de 

que os jovens portugueses entrevistados gostam de consumir uma série de conteúdos 

no rádio, preferencialmente em uma mesma estação ou um mesmo programa. 

 No que toca aos dispositivos utilizados para ouvir rádio (ver gráfico abaixo), os 

participantes revelam o uso de uma gama diversa de aparelhos. Entretanto, denota-se 

que os aparelhos tradicionais – o “comum” ( 1,25%) e o automotivo ( 2,5%) – ainda 

prevalecem na dieta midiática dos jovens. Esse fato pode representar uma falta de 

domesticação dos pais – controladores da economia moral daquele lar –, já que muitos 

jovens, devido à idade, ainda não têm autonomia ou permissão para usar livremente 

toda tecnologia disponível em sua casa. 

Confirmando a hipótese de protagonismo do telefone celular, 25% afirmam 

ouvir rádio pelo aparelho, seja com o auxílio da Internet seja por emissoras FM. O 

computador (streaming ou emissoras na Internet) e o MP3 Player também merecem 

destaque, sendo utilizados por 15% dos participantes cada um. O tablet e a TV por 
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assinatura, no entanto, ainda são pouco usados para esse fim, representando apenas 

1,25% dos entrevistados cada. 

Gráfico 2 – Dispositivos utilizados pelos jovens em Portugal 

 

Fonte: Dados obtidos através da aplicação de questionários em 2012. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Embora seja uma realidade ainda recente – marcada pela virada do século XXI, 

a convergência midiática já apresenta seus impactos sobre os usos e hábitos de mídia 

das pessoas, em especial dos jovens, considerados embaixadores das novas 

tecnologias. Justamente por ser um fenômeno recente, questiona-se que novos 

comportamentos de audiência estão a emergir. Pelos motivos já apresentados, 

acredita-se que o jovem é um importante público a ser estudado e interessa, 

especificamente, a sua relação com o rádio: que novos modos de ouvir surgem, que 

mudanças de hábitos e cultura, que plataformas são utilizadas, qual a influência das 

novas tecnologias. 

 Cabe salientar que os resultados apresentados neste artigo são apenas parte de 

um extenso estudo comparativo sobre a relação dos jovens com o rádio atualmente no 

Brasil e em Portugal. Trata-se de um indício desse cenário de convergência midiática 

no qual o adolescente encontra-se imerso (ROBERTS e FOHER, 2008, p.11) e onde tem 

contato, ao mesmo tempo, com novos dispositivos e também meios de comunicação 
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tão tradicionais, como o rádio. É preciso, ainda, marcar que este é um estudo de cunho 

etnográfico, que leva em consideração a realidade de 80 estudantes de Lisboa, 

Portugal. Os resultados aqui apresentados, portanto, dizem respeito a esse grupo. 

Ainda assim, algumas interpretações podem servir para representar uma cultura jovem 

mais geral em ambos os países – já que Brasil e Portugal compartilham outros aspectos 

culturais, além do idioma –, universalizando alguns dados aqui levantados, mas sempre 

tendo em mente que se referem aos 80 participantes da pesquisa apresentada. 

 Já é possível perceber, com os resultados aqui expostos, que a juventude 

realmente tem uma tendência para (mais) facilmente apropriar-se das novas 

tecnologias e incluí-las em sua rotina e dieta midiática. O jovem, de fato, apresenta 

essa propensão para o novo. Ainda, pode-se corroborar o que diz Santaella (2013) com 

relação à convergência: os novos meios não excluem os mais antigos, o que acontece é 

uma sobreposição. Tanto que, conforme as respostas dos jovens portugueses, os 

aparelhos mais tradicionais de rádio, incluindo o aparelho automotivo, ainda têm uma 

presença muito forte nas suas rotinas. O que se nota é que a dieta midiática desses 

adolescentes mantém o rádio tradicional e ainda incorpora novos dispositivos, criando, 

portanto, novos hábitos sem deixar de lado os já internalizados. Por exemplo, é 

possível observar que eles ainda ouvem rádio em busca das novidades musicais, mas 

utilizam o celular, o computador e/ou o mp3player para ouvir as músicas que mais 

gostam. 

Assim, os adolescentes embarcam em uma experiência em que desempenham 

uma série de atividades simultaneamente em um único dispositivo – móvel, na maioria 

das vezes: ouvem rádio, trocam mensagens, enviam e-mails, acessam sites de redes 

sociais, usam aplicativos, etc. O futuro do rádio que se apresenta aqui é positivo, indo 

ao encontro do que defende Gustavo Cardoso (2013, p.345):  

 

A rádio revela-se, portanto, como um meio que fideliza os seus 
utilizadores, mas as possibilidades do formato multiplataforma 
permitirão, porventura, uma maior exploração da atracção de novos 
públicos e, associada a tal, uma diminuição do absentismo nos consumos 
de rádio. 
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 Até porque, se o rádio já era interativo antes mesmo do surgimento da 

Internet, a interatividade é potencializada em convergência. Embora os participantes 

da pesquisa tenham demonstrado um índice baixo nesse quesito – apenas cerca de 

10% disse já ter entrado em contato com uma emissora de rádio, seja por telefone, e-

mail ou site de redes sociais, tanto para pedir uma música quanto para participar de 

uma promoção –, acredita-se que a tendência é que cada vez mais eles participem da 

programação e sejam convidados a interagir, atendendo ao desejo crescente de 

interatividade estimulado pelas novas tecnologias, segundo aponta Jenkins (2009).   

 Conforme Roberts e Foehr (2008, p.12) chamam a atenção, “sem um 

mapeamento preciso de exposição dos jovens à mídia, os pesquisadores nunca 

poderão compreender plenamente se e como a mídia afeta a vida de crianças e 

adolescentes”.  essa forma, a ideia é contribuir para esse mapeamento, ainda que de 

forma inicial, e para a tentativa de entender a relação dos jovens com o rádio com o 

prosseguimento desta pesquisa. 
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FOTOJORNALISMO E ESPORTE EM ZERO HORA: 
imagens reforçando preferência de conteúdos 
 

 

CYPRIANO, Douglas de Araujo 7 
ARAUJO, Denise Castilhos de 8 

 

 

RESUMO: Este artigo propõe a observação dos usos e dos significados das imagens 

fotográficas presentes no espaço ZH Esportes do jornal Zero Hora. Para a análise das 

imagens e dos conteúdos, foram observadas as fotografias da referida sessão ao longo 

de 21 edições do jornal Zero Hora. Após esta etapa, realizou-se a tabulação dos dados 

obtidos através da categorização das imagens e da utilização da análise de conteúdo, 

segundo Laurence Bardin, e os tipos de fotografias propostos por Sousa. 

 

PALAVRAS CHAVE: imagem, conteúdo, fotojornalismo, ZH Esportes.  

 

ABSTRACT: This article proposes the observation of the uses and meanings of 

photographic images in space ZH Sports newspaper Zero Hora. For the analysis of 

images and content, the photographs of that session were observed over 21 editions of 

the newspaper Zero Hora. After this step, there was a tabulation of the data obtained 

through the categorization of images and the use of content analysis, according to 

Laurence Bardin, and the types of photographs proposed by Sousa. 

KEYWORDS: image, subject, photojournalism, ZH Sports. 

 

• Introdução 

 No jornalismo de esporte, o fotojornalismo representa e acrescenta novas 

dimensões a matérias, uma vez que as ilustra, aclarando demasiado situações e 

evidenciando preferências do próprio jornal. 

                                                             

7  Graduado em Jornalismo pela Universidade Feevale/RS. 
8 Doutora em Comunicação Social, professora e pesquisadora da Universidade Feevale/RS  
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 Este artigo parte do seguinte problema “Como as imagens fotográficas são 

utilizadas e quais os conte dos são apresentados no espaço ZH Esportes ”.  

 A escolha do jornal Zero Hora se baseia na grande tiragem diária média do 

jornal que, no mês de outubro de 2011, foi de 187 724 exemplares, em dados 

auditados pelo IVC Brasil, e fornecidos pelo departamento de Circulação da própria 

empresa.  

• Imagem  

 Considerada uma forma de reduzir a explicação de um ponto de vista, a imagem 

é uma síntese visual que “oferece traços, cores e outros elementos visuais em 

simultaneidade” (LEIVA JR., 1 86).  artindo desta definição, o autor destaca que, 

primeiramente, o observador contempla a imagem de maneira fragmentada para, só 

depois, realizar toda a sua complexidade. Isso quer dizer que, em um primeiro 

momento, o indivíduo observa e avalia cada um dos aspectos da imagem para, em 

seguida, desenvolver a compreensão dela em sua plenitude. 

 Onde quer que se olhe atualmente, percebe-se a presença de imagens, e, com 

isso, identifica-se a importância que a cultura ocidental dá a esses textos icônicos. 

Muitos foram os teóricos que discorreram sobre o tema, desde a origem da civilização, 

e uma das mais célebres definiç es é aquela empregada por  latão (2008) , no “O mito 

da caverna”. 

 Aristóteles, por sua vez, “considerava a imagem como sendo uma aquisição 

pelos sentidos, a representação de um ob eto real” fundando, assim, a teoria do 

realismo (RADHE, 1996). Então, pode-se considerar essa uma das primeiras definições 

de imagem, assim como a concebemos atualmente e, também, uma das mais 

conhecidas.  

 A valorização da imagem para a civilização ocidental pode ser vista na frase de  

Lewis Carroll (2010, p. 11), romancista e matemático brit nico, “ ara que serve um 

livro sem as imagens ”. Esta tornou-se uma civilização visual, e isso é natural, uma vez 

que um dos grandes lugares-comuns da comunicação e, também, do cotidiano, é o que 

diz que uma imagem fala mais que mil palavras, conceito com o qual Leiva Jr. (1986) 

concorda, ao dizer que “A fotografia fala a ponto de recusar as palavras”. 
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 Ainda assim, o autor op e suas ideias ao lembrar que “experimentar o mundo 

por meio de imagens seria extremamente incômodo se o registro fotográfico não 

recebesse a legitimação de ser um testemunho” (LEIVA JR, 1 86). Situação que se torna 

ainda mais evidente no período em que se vive, pois a edição e manipulação de 

imagens é cada vez mais facilmente realizada e comumente aceita. 

 Um dos motivos para a preferência da comunicação pelo uso de textos 

imagéticos é que, por vezes, quando relata-se um fato, além de apresentar um resumo 

do acontecimento, acaba-se por valorizar determinados pontos da narrativa que 

parecem importantes. Junte-se a este fato a questão de que ainda cabe ao receptor da 

notícia uma parcela de interpretação e a subjetividade da informação escrita é 

ampliada. A imagem fotográfica, narrativa visual do fato, reduz as possibilidades de 

interpretações alternativas, pois, conforme Debray (1994, p. 37): 

A imagem é simbólica, mas não tem as propriedades semânticas da 
língua: é a infância do signo. Esta originalidade dá-lhe um poder de 
transmissão inigualável. A imagem o faz bem porque cria vínculos. 

 Essa simplicidade da imagem, como Debray (1994) vê, é uma das razões para a 

sua universalidade. Apesar disso, para compreensão das imagens e de tudo aquilo que 

é visual no mundo, é exigido do indivíduo o entendimento de determinados modelos e 

esquemas que definem a visualidade. Segundo Gombrich (1971, apud LEIVA JR, 1986), 

“tanto o artista quanto o escritor precisam de um ‘vocabulário’ antes de se arriscarem 

a ‘copiar’ a realidade”. E, uma vez que são necessárias experiências pregressas, pode se 

estabelecer uma série de propriedades que compõe o mundo visual. 

Leiva Jr (1986) comenta que as propriedades que regem o mundo visual são as 

seguintes: distância, profundidade, verticalidade, estabilidade, ilimitabilidade, cor, 

sombra, textura, integração de superfícies e pluralidade de coisas que possuem 

significado.  

 Então, aquele que desejar registrar uma situação, ou interpretar uma imagem 

deverá ter conhecimento a respeito dos elementos mencionados, a fim de que possa 

identificar os sentidos presentes em tal situação/texto. 

 Vale lembrar que não existe apenas uma forma de imagem, mas muitas, nas 

mais diversas instâncias e áreas da sociedade. A ideia de imagem para um religioso 
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pode ter um sentido, e para um artista, outro. E, segundo Maffesoli (1995), tornou-se 

um “mundo imaginal”, tomado por imagens e ideias que elas transparecem e 

transmitem. 

É fundamental para a compreensão de imagens não apenas o entendimento das 

propriedades anteriormente citadas, mas também o conhecimento de como os traços, 

cores e demais aspectos da imagem estão arranjados, ou seja, a sintaxe da imagem, 

que definirá a leitura dela, contribuindo para a apreensão de significados. 

2.1.imagem fotográfica 

 A fotografia vem sendo desenvolvida, enquanto técnica, desde o Renascimento, 

momento de grande florescência nas artes e nos conhecimentos acadêmicos no mundo 

ocidental. 

 Não que a técnica fotográfica tenha sido plenamente desenvolvida no período, 

mas existem registros de que Leonardo da Vinci teria desenvolvido técnicas 

semelhantes àquelas empregadas anos depois pelos precursores da fotografia. 

Inicialmente, a fotografia era buscada como uma forma de mecanização da produção 

de imagens e, assim, ela foi vista por um longo período de tempo; como pode se 

compreender através da passagem de Francastel (apud LEIVA JR. 1986, p. 61): 

A fotografia - a possibilidade de registrar mecanicamente a imagem em 
condições mais ou menos análogas à visão - revelou não o caráter real da 
visão tradicional, mas, ao contrário, seu caráter de sistema. As 
fotografias são tiradas, ainda hoje, em função da visão clássica. 

 A semelhança fundamental entre todas as imagens está em sua produção, pois 

“o homem, o tema e a técnica específica (esta, por mais avançada que se a) são em 

essência os componentes fundamentais de todos os processos destinados à produção 

de imagens” (KOSSOY, 200 , p.  6).  

 Apesar de não ser uma forma de fotografia exatamente como a que se conhece 

hoje, em 1816, Joseph Nicéphore Niepce obteve, a partir de experimentos com uma 

câmara escura, uma imagem fotográfica usando papel impregnado com sais de prata e 

ácido nítrico (KEIM, 1971). Esta é tida como a primeira vez na história que uma imagem 

foi registrada a partir do uso de câmara escura.                 

  e acordo com Kubrusly (1  1, p. 24), “A invenção da fotografia é, de fato, a 
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invenção do filme fotográfico. A câmara - a futura máquina fotográfica - já existia e há 

muito vinha sendo aperfeiçoada”.  ortanto, pode-se concluir que a fotografia, como 

invenção, já se constituía como algo existente, a técnica pela qual a luz emitida pela 

imagem era transformada em algo perene é que carecia de desenvolvimento técnico. 

 Conforme mencionado por Leiva Jr. (1986), a técnica de fixação das imagens 

fotográficas obtidas através de experimentos envolvendo a câmara escura, surgiu no 

primeiro quarto do século XIX, por volta de 1820. Segundo Kossoy (2009, p. 26), a 

fotografia recebeu maior aceitação a partir da década de 1860, aproximadamente 

quarenta anos após a consolidação da técnica de fixação das imagens obtidas em 

câmara escura. Isso propiciou o desenvolvimento tecnológico ainda maior, resultando 

na redução do tempo de obtenção e revelação de imagens. 

 Além da necessidade do domínio da técnica para executar a fixação das 

imagens, a fotografia possui outras necessidades. Entre elas a de um local para sua 

realização, e um tempo para que se desenvolva, constituindo aquilo que Kossoy (2009) 

define como coordenadas de situação. Ou seja, para que uma fotografia seja realizada, 

são necessários o homem (fotógrafo), o tema e a técnica, que Kossoy caracteriza como 

elementos constitutivos, e as coordenadas de situação, resultando no produto final, a 

fotografia. 

 Então, por mais que se buscou a modernização da produção de imagens, e a 

redução da influência de quem a faz, no resultado da composição, as técnicas e ideias 

de proporcionalidade9 da fotografia ainda são extremamente semelhantes, senão 

iguais, àquelas que foram extensamente desenvolvidas durante o Renascimento. 

 Apesar disso, permanece entre os teóricos a ideia de que a fotografia é uma 

forma extremamente fiel de representação dos objetos, pois se a visão é o resultado do 

processo de absorção da luz refletida pelas coisas, a fotografia está entre as imagens 

mais confiáveis, visto que, conforme Martine Joly (1996), ela é resultado do processo 

de captação das ondas emitidas pelos próprios objetos. 

 Outro ponto que favorece o uso da fotografia como relato de situações, é o fato 

                                                             

9
  or “ideias de proporcionalidade” entendem-se os cânones e regras que foram estabelecidas ao longo do Renascimento, de 

forma a uniformizar e difundir as técnicas necessárias para a realização de imagens em perspectiva (LEIVA JR., 1986, p. 31).  
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de que ela se apropria da capacidade da imagem de resumir um acontecimento. Por 

vezes, a velocidade de captação e produção da imagem fotográfica é tão rápida que 

captura até mesmo “aquilo que é tão imediato que quase escapa ao registro técnico“ 

(LEIVA JR, 1986, p. 66). 

 A capacidade que a fotografia tem de sintetizar acontecimentos é tamanha que 

quase se perdeu o hábito de manter diários registrando acontecimentos da vida do 

indivíduo. Ou seja, o poder da fotografia de sintetizar um momento é tão forte que 

passamos a confiar nela como se fosse um documento. A partir deste ponto, torna-se 

mais do que uma forma de expressão artística ou uma forma de representação de 

personalidades baseadas em cânones renascentistas. A fotografia é, atualmente, forma 

legítima do registro de fatos. 

 Considerando-se que a imagem é a representação de algo que não é, 

necessariamente, real ou físico, mas sim uma ideia representada através de “leis” de 

algo que fora imaginado, observa-se, por outro lado, que a imagem fotográfica é 

peculiar, pois para ela é imprescindível um ob eto físico. Roland Barthes diz que “não 

há foto sem alguma coisa ou alguém” (BARTHES, 1  8, p. 24). 

Martine Joly (1996) afirma que a função da imagem é representar, através de 

semelhança, outra coisa que não ela mesma. Assim, compreende-se que “se a imagem 

é percebida como representação, isso quer dizer que a imagem é percebida como 

signo” (JOLY, 1  6, p.   ). 

 Dentro desta percepção de imagem como signo, a imagem fotográfica ganha 

ainda outra denominação: a de signo icônico. Uma vez que a principal função das 

imagens é, em sua representação por semelhança, realizar uma imitação “[...] com 

tanta perfeição que podem [...] provocar a ilusão da realidade sem serem reais” (JOLY, 

1996, p. 40). Ainda segundo Joly, isso não torna a fotografia uma imagem fabricada, e 

sim uma imagem registrada a partir da captura das ondas emitidas pelo objeto a ser 

representado. 

 O fascínio e o valor que se dá ao registro fotográfico é algo que cada vez mais 

está presente na sociedade atual. Em parte, isso pode ser explicado, pois “a fotografia 

reproduz até o infinito o que só aconteceu uma vez: ela repete mecanicamente o que 
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nunca mais poderá repetir-se existencialmente” (BARTHES, 1998, p. 17). A natureza de 

testemunho da fotografia ou, conforme Kossoy (200 , p. 27), “sua condição técnica de 

registro preciso do aparente ou das aparências”, resulta em característica louvável para 

seu uso no jornalismo. 

• Jornalismo 

 Um ponto importante nessa caracterização de jornalismo é o fato de que, o 

objetivo do jornalismo não é a estética, mas sim o conteúdo. Seguindo uma das 

conceituações de Lage, jornalismo é a atividade que se propõe a processar informação 

em escala industrial e prepará-la para o consumo imediato (LAGE, 1997, p.35). 

 Vladimír Hudec define  ornalismo como sendo “con untos de materiais escritos 

ou impressos, falados ou visuais, muitas vezes em combinação, que, de uma forma 

documental, descrevem a realidade social actual” (HUDEC, 1980, p. 36). Então, não 

apenas o jornalismo tem o caráter de atividade de processar e adaptar conteúdos para 

serem apreciados instantaneamente, como também representa a realidade que uma 

população vive. 

 Outro ponto que Lage destaca como sendo fundamental para o entendimento 

das atividades que são compreendidas pela definição de jornalismo é o fato de que um 

único emissor se comunica com um grande número de receptores (LAGE, 1997, p.40).  

 Ponto repetidas vezes salientado por Eduardo Meditsch (1992), o jornalismo 

vem sendo flexibilizado, tendo “evoluído vertiginosamente em termos de forma“ 

(ME ITSCH, 1  2, p. 1 ). No prefácio do livro “O conhecimento do  ornalismo”, de 

Meditsch, Nilson Lage (apud ME ITSCH, 1  2, p. 14) destaca que “o  ornalismo lembra  

a todos a vida como é, não como a representam os príncipes, os empreendedores, as 

corporaç es especializadas em curar, matar,  ulgar ou construir”. 

 Ao passo que Lage argumenta que o jornalismo se baseia em um tripé que 

compreende as linguagens, as tecnologias e as ciências sociais (LAGE, 2006), Meditsch 

argumenta que o jornalismo está atualmente sustentado na trinca composta por 

linguagens, tecnologias e as mais diferentes áreas do conhecimento (MEDITSCH, 1992). 

Essa mudança, ainda que discreta, resulta na interpretação de que o jornalismo, 

diferente do que é apregoado nas redaç es de veículos de comunicação, “é mais do 
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que mera técnica” (ME ITSCH, 1  2, p. 20).  

  eralmente quem compra um  ornal procura não o papel, “o que o levou a 

compra foi a informação impressa com tinta sobre o papel” (LA E, 2006, p. 11). 

 Meditsch (1  2, p. 2 ) conceitua  ornalismo “como uma forma de 

conhecimento da realidade”. Entretanto há a preocupação com o pro eto gráfico, do 

qual fazem parte as imagens. 

 Assim, verifica-se a importância do fotojornalismo, uma atividade amplamente 

especializada, pois trata de “selecionar e enquadrar elementos sem nticos de realidade 

de modo que, congelados na película fotográfica, transmitam informação  ornalística” 

(LAGE, 2006, p. 28-29). 

 A presença do fotojornalismo é intensa no jornalismo esportivo, que para 

Barbeiro e Rangel é uma modalidade de jornalismo não se diferencia das demais, pois 

“está intimamente ligada às regras da ética e ao interesse p blico” (BARBERO E 

RANGEL, 2006, p. 13). 

 Essa área do jornalismo, no Brasil, não ocupava muito espaço, conforme indica 

Coelho (2008), que, no início do século passado, nem mesmo o remo, considerado o 

esporte mais popular no território nacional, merecia espaço nas primeiras páginas de 

um jornal. As redações questionavam a credibilidade ao abordarem uma informação 

esportiva nas primeiras páginas, pois, “como poderia uma vitória nas raias - ou nos 

campos, nos ginásios, nas quadras - valer mais do que uma importante decisão sobre a 

vida política do país ” (COELHO, 2008, p. 8). 

 Ainda de acordo com Coelho (2008), participar da redação responsável pela 

editoria de esportes de um jornal incluía lutar contra o preconceito de que apenas as 

classes sociais de menor poder aquisitivo poderiam ter grande interesse em pautas de 

esporte.  

 Este bloqueio dos jornais com relação ao jornalismo esportivo prosseguiu até 

meados dos anos 1930, quando surgiu no Rio de Janeiro, então capital da república, o 

“Jornal dos Sports”, que foi “o primeiro diário exclusivamente dedicado aos esportes no 

país” (COELHO, 2008, p. 11). Com o passar dos anos, o pioneirismo do “Jornal dos 

Sports” se propagou pelo país e diários começaram a destinar mais espaço ao esporte 
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até que, na segunda metade dos anos 1 60 “com cadernos esportivos mais presentes e 

de maior volume, o Brasil entrou na lista dos países com imprensa esportiva de larga 

extensão” (COELHO, 2008, p. 12).  

 Além disso, o jornalista de esportes não é diferente dos demais, o que se pode 

comprovar: 

Não existe o jornalista de esportes. Existe o jornalista, aquele que se 
dedica a transmitir informações de maneira geral, o especialista em 
generalidades. Que se torna muitas vezes melhor quando é, de fato, 
conhecedor do assunto específico. Quando vira jornalista de basquete, 
de vôlei, de futebol, de automobilismo. Nunca de esportes. (COELHO, 
2008, p. 37). 

 Esse mesmo trecho também destaca aquilo que fora salientado anteriormente: 

existe segregação conforme a modalidade esportiva para a qual o jornalista é destinado 

a realizar cobertura. 

•  Fotojornalismo 

 O fotojornalismo pode ser considerado a área de produção de fotografias para a 

imprensa. Importante componente do jornalismo, na forma como se conhece 

atualmente, o fotojornalismo é também de grande importância para o 

desenvolvimento das tecnologias em torno da fotografia. A história e o 

desenvolvimento da tecnologia associada à fotografia estão intimamente ligados ao 

fotojornalismo desde um período próximo ao seu surgimento. As primeiras coberturas 

fotográficas se deram nas guerras da segunda metade do século XIX, como a guerra da 

Crimeia (1853-1855), Guerra Civil Americana (1861-1865) e da Guerra Franco-Prussiana 

(1870-1871), conforme mencionado por Keim (1971). 

 A revista inglesa The London Illustrated News é particularmente importante na 

evolução do fotojornalismo por ser a primeira a reproduzir em suas páginas as imagens 

obtidas por repórteres na Guerra da Criméia, em 1855. Estas imagens eram publicadas 

através de gravuras, adaptações da imagem obtidas através da sensibilização de uma 

superfície à luz, portanto similares ao desenho baseado em câmara escura (KOSSOY, 

2009).  

 Então, pode-se entender por fotojornalismo a atividade de realizar imagens 

para posterior inserção em mídias jornalísticas e divulgação de informações, deve-se, 
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entretanto, considerar que o fotodocumentarismo, com pautas planejadas e 

desenvolvidas à exaustão, e as feature photos (fotografias de situações peculiares 

presenciadas pelos fotógrafos em suas pautas) também se enquadram na mesma 

definição (SOUSA, 2004, p. 12).  Esta acepção tão ampla pode causar confusão, pois 

como pode-se comparar a produção de fotos de instantes efêmeros com a busca 

prolongada de imagens relacionadas a um determinado tema? Diante dessa situação, é 

importante a delimitação mais clara de cada um desses conceitos. 

 Assim, Sousa (2004, p. 12) define: 

No sentido restrito, entendo por fotojornalismo a atividade que pode 
visar informar, contextualizar, oferecer conhecimento, formar, 
esclarecer ou marcar pontos de vista (“opinar”) através da fotografia de 
interesse jornalístico. 

 Desse modo, pode-se afirmar que o fotojornalismo engloba o 

fotodocumentarismo e as feature photos, na quais as imagens são complementadas 

pelo texto e podem até mesmo prescindir da descrição escrita para transmitir 

informação. Ao passo que no senso estrito, fotojornalismo é considerado apenas como 

a produção de imagens utilizadas para ilustração de matérias.  

 O texto verbal é visto como ponto importante da compreensão da imagem 

fotográfica, pois “as informaç es do signo escrito devem ser continuamente utilizadas 

na compreensão da cena passada através de imagens que representam aspectos 

selecionados do real” (KOSSOY, 200 , p. 122). Também, segundo Sousa (2002), são 

funções do texto chamar atenção e complementar a imagem, ancorar os significados 

denotativos e possíveis ideias conotativas da fotografia e analisar, interpretar e 

comentar a imagem. Esse uso do texto se faz necessário, pois, por vezes, “o significado 

mais profundo da imagem não se encontra necessariamente explícito” (KOSSOY, 2009, 

p. 123). 

 Há alguns elementos importantes ao fotojornalismo tais como a pose ou 

posicionamento, a presença de objetos, o embelezamento da imagem e a utilização de 

mais de uma imagem,  o enquadramento e a composição, o foco de atenção, a até 

mesmo, o movimento. (SOUSA, 2002). 

 Sobre a questão do movimento, uma importante característica das fotografias 
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de esporte, leva-se em consideração duas formas básicas de representação, segundo 

Sousa: o movimento travado e o movimento escorrido. Na primeira definição, “é 

‘congelado’ um instante do movimento que animava o motivo  no segundo caso, 

explora-se um efeito de arrastamento, que, por vezes, resulta numa exploração eficaz 

da ideia de velocidade” (SO SA, 2002, p.   ). Em geral, encontram-se nos jornais as 

imagens de movimento travado, devido à necessidade de capturar gestos e posições 

“que transferem sentido à imagem” (SO SA, 2002, p.  2). 

 No caso do esporte, a relação com a imagem é ainda mais próxima, e a 

utilização de fotografias pode representar o momento controverso, a representação de 

um ponto e tudo aquilo que possa fugir da visão do observador casual devido à 

velocidade dos eventos. Porém, mesmo dentro do fotojornalismo esportivo entende-se 

que as fotografias resultantes são divididas em dois grupos: as fotografias de ação 

esportiva e as feature photos de esporte. Estas duas definições surgem a partir do 

interesse de se categorizar as fotografias obtidas ao longo da cobertura de uma prática 

esportiva. 

 As fotografias de ação esportiva são resultantes da captação de imagens de 

acontecimentos de parte do esporte fotografado, priorizando a ação propriamente 

dita. Por esta categoria compreende-se, por exemplo, as imagens de um “futebolista 

que finta ou remata, o basquetebolista que encesta, o tenista que serve, o árbitro que 

mostra um cartão a um  ogador“ (SO SA, 2002 p. 121). 

 Já as feature photos de esporte “podem-se definir como fotografias em que o 

interesse humano se sobrepõe à acção desportiva enquanto mais-valia fotográfica” 

(SOUSA, 2002, p. 122). Logo, pode se definir como fotos desta categoria as imagens do 

jogador de futebol que chora o pênalti perdido, o torcedor ansioso nas arquibancadas 

e o atleta que comemora a vitória em uma corrida.  

 Outra forma de fotografia que é por vezes encontrada no fotojornalismo é o 

retrato, seja ele individual, coletivo, ambiental ou em estúdio. Ele surge como uma 

forma de aproximar o leitor do sujeito abordado na notícia ou reportagem. (SOUSA, 

2002, p. 121).  
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 4. Análise 

 Nesta reflexão, utilizou-se o método da análise de conteúdo como forma de 

compreender os usos e os significados das imagens trazidas pelo jornal Zero Hora em 

seu segmento ZH Esportes. Essa metodologia, baseada em Laurence Bardin (2004), 

propõe as seguintes etapas para a pesquisa: - leitura dos textos selecionadas para 

identificar as informações a serem analisadas e a codificação dos materiais; - definição 

das unidades de análise (tema) e de contexto (referência); - categorização (válidas, 

exaustivas, homogêneas, exclusivas, objetivas) construída ao longo do processo de 

análise; - descrição das categorias analisadas e interpretação a partir da produção de 

teoria a partir dos materiais em análise. A abordagem básica de análise que se procura 

desenvolver será a indutiva, gerativa, construtiva e subjetiva, ou seja, aquela que visa à 

compreensão dos fenômenos investigados e não generalizações probabilísticas. 

Foram observadas as edições do Jornal ZH do período compreendido entre 8 a 

28 de abril de 2012. Inicialmente, foram definidas categorias, que foram baseadas no 

esporte retratado, separando as imagens que abordam o futebol e as imagens que 

abordam demais esportes. Percebeu-se, através da tabulação dos dados uma maioria 

das imagens se enquadraram na categoria “futebol”, em um valor que representava 

aproximadamente 85% de um universo composto por 347 imagens. Chama atenção o 

domínio das imagens que abordam tal esporte, pois ao longo do período observado 

aconteceram partidas finais dos campeonatos nacionais de outros esportes, compondo 

as categorias  “voleibol”, “automobilismo”, “equitação”, “atletismo”, “surfe”, 

“basquetebol”, “voleibol”, “artes marciais”. 

 Além das mencionadas, outras categorias foram definidas com base na pesquisa 

bibliográfica, seguindo conceitos definidos por Jorge Pedro Sousa (2002). As categorias 

foram as seguintes: fotografias de ação desportiva, feature photos de esporte, e o 

retrato. Tais categorias foram selecionadas, pois, seguindo os princípios de classificação 

definidos por Romeu Gomes (MINAYO et al, 1994), elas devem permitir a inclusão de 

qualquer resposta observada, sendo exaustivas. 

 As fotografias de ação desportiva valorizam a ação como uma forma de remeter 

ao esporte abordado. São consideradas nesta classe as imagens que trazem atletas em 
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ações claramente relacionadas ao seu esporte, por exemplo, o movimento de um 

automóvel em uma corrida e a disputa de bola entre dos jogadores de diferentes 

equipes. 

 A edição do dia 9 de abril traz uma imagem de ação desportiva, de um esporte 

que foi identificado apenas uma vez durante a observação, o surfe. Nessa imagem, o 

atleta Josias Pedrinha aparece fazendo uma manobra em sua prancha, com os braços 

proporcionando equilíbrio, as pernas flexionadas e um rastro de água erguido no ar, 

como resultado do movimento da prancha em contato com a água. 

 Por sua vez, as feature photos são mais caracterizadas pelo momento que se 

captura do que propriamente o objeto e a ação. Em geral, essas imagens são exibidas 

no segmento ZH Esportes através do semblante do treinador após um lance de sua 

equipe, da reação do torcedor a uma jogada ou ainda a comemoração de um jogador 

após um ponto ou gol.  

 Uma imagem veiculada no dia 9 de abril, mostra o jogador Ronaldo Assis 

Moreira, conhecido como Ronaldinho Gaúcho, comemorando um gol, fazendo 

movimentos com ambas as mãos, em uma “coreografia“ conhecida pelo p blico que 

acompanha a carreira do atleta. A imagem, porém, traz um conflito entre a alegria que 

o jogador poderia estar exibindo e o semblante fechado, sem esboçar um sorriso.          

 O retrato, por sua vez, busca apenas exibir ao público o personagem abordado 

no texto, familiarizando o leitor com o “ob eto”. Na categoria retrato podem ser 

incluídas fotografias individuais, exibindo um único atleta, assim como fotografias 

coletivas, exibindo a totalidade da equipe. 

 Em uma matéria veiculada no dia 15 de abril, são exibidos retratos de sete 

atletas de futsal10 da seleção brasileira que, naquela semana, disputariam competição 

na cidade gaúcha de Gramado. As fotografias são de pequenas dimensões, estando 

presentes como forma de identificar ao leitor os jogadores que a notícia destaca como 

importantes para a equipe.                                      

 Porém, observou-se no jornal Zero Hora a presença de um tipo de imagem que 

não se enquadrou em nenhuma das categorias definidas por Sousa. Ao passo que o 

                                                             

10 Esporte derivado do futebol, porém disputado em ginásios, com equipes compostas de cinco jogadores em quadra, com regras diferenciadas do esporte praticado nos estádios. 
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segmento ZH Esportes aborda o esporte, são observadas, com certa frequência, 

imagens que trazem os atletas, em especial os futebolistas, em atividades pouco ou 

nada relacionadas ao esporte que praticam. Estas imagens, que exibem os jogadores 

entrando em seus carros antes ou após treinamentos, mostram jogadores em suas 

casas com suas famílias serão tratadas como fotografias “sociais”. Esta categoria foi 

“criada” como forma de satisfazer o critério de exaustão das respostas por parte das 

categorias. 

 Além do domínio do futebol sobre os demais esportes em termos de imagens 

publicadas, percebeu-se uma aparente preferência por exibir feature photos quando se 

aborda o futebol, sendo que esta categoria representou mais de 35% das imagens de 

futebol. Por outro lado, as imagens dos demais esportes ficam fortemente relacionadas 

às fotografias de ação desportiva, tendo esta classe representado pouco mais de 44% 

das imagens de esportes que abrangiam basquetebol, voleibol, automobilismo, 

atletismo e artes marciais. 

 As fotografias ditas “sociais” foram encontradas apenas envolvendo futebolistas 

em momentos como a chegada ao treinamento, ao descer de seu automóvel, até em 

momentos mais “íntimos”, como o  ogador em sua casa, recebendo o repórter; e 

jogadores apreciando bebidas. Não foram encontradas imagens retratando atletas de 

outros esportes que se enquadrassem nesta classe. 

 Uma das situações na qual esta categoria de imagens foi empregada aconteceu 

na edição do dia 14 de abril, são exibidas duas imagens do jogador argentino Jesús 

Dátolo, que estava jogando no Sport Club Internacional havia pouco menos de três 

meses, em sua residência. Uma das imagens, de grandes dimensões, traz o jogador à 

beira de uma piscina, com o restante do condomínio, onde está localizada sua casa, ao 

fundo. A segunda imagem, de menor tamanho, mostra o futebolista e sua namorada 

abraçados e sentados em uma escada, evidenciando a intimidade da vida do atleta. 

 O que se percebe, tanto nas imagens quanto na maior parte da entrevista, é a 

falta de ligação com a temática esporte, trazendo informações sobre a religião do 

atleta, o tamanho de sua família e até sobre o motivo de o jogador morar em uma 

região mais afastada do centro urbano de Porto Alegre. Assim, torna-se peculiar a 
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inclusão de uma matéria que aborde temas fortemente atrelados a vida pessoal e 

familiar do futebolista em um segmento do jornal que visa trazer notícias de esporte. 

 Já os retratos são encontrados em proporções semelhantes tanto nas imagens 

de futebol quanto nas de outros esportes. As proporções foram de pouco mais de 29% 

para o futebol e superiores a 28% das fotografias de demais esportes. Os índices 

semelhantes provavelmente se devem à necessidade de familiarizar o leitor ao atleta, 

equipe ou ainda ao dirigente esportivo abordado no texto escrito da notícia.  

4.  Considerações  

 Ao longo da pesquisa, foram analisadas 347 imagens fotojornalísticas veiculadas 

em 21 edições do jornal Zero Hora, através do seu segmento ZH Esportes. Após a 

compilação dos dados, observou-se que aproximadamente 85% das imagens 

encontradas no segmento abordavam o futebol nas mais diferentes formas possíveis. 

 Observando-se comemorações, jogadores em treinamento e ao longo de 

partidas, dirigentes fazendo declarações importantes, tudo isto foi abordado e 

devidamente documentado com fotografias. Tal dedicação, porém, não foi percebida 

com relação a outros esportes. Com aproximadamente 15% das imagens veiculadas em 

um período de 21 dias, seria simples crer que o jornal estaria priorizando o futebol 

devido a uma possível falta de competições de outras modalidades esportivas. 

 Porém, ao longo das três semanas de observação, aconteceram as finais da 

Superliga, campeonato nacional brasileiro de voleibol, nas modalidades masculina e 

feminina, campeonatos internacionais de basquetebol, duas corridas de Fórmula 1, 

lançamento de um campeonato de equitação. Ou seja, não fora por falta de 

diversidade esportiva no período, que o jornal Zero Hora deixou de publicar, em suas 

páginas destinadas aos esportes, cobertura fotográfica de outras modalidades 

esportivas que não se am o esporte considerado por muitos como a “paixão nacional”. 

 O que se percebeu foi uma preferência clara por abordar o futebol, 

possivelmente devido ao gosto da população pelo esporte que fora criado pelos 

britânicos e regulamentado em uma forma próxima de como o conhecemos hoje em 

meados da década de 1860. Mas além das categorias de imagem elaboradas por Jorge 

Pedro Sousa (2002) e que foram encontradas nas fotografias de outros esportes, foi 
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encontrada uma “nova” categoria de imagens, definidas para esta pesquisa como 

“fotografias sociais”. 

 Nestas imagens, que ilustram matérias sobre a vida social e pessoal de atletas, 

os futebolistas são retratados em situações minimamente relacionadas com o esporte, 

como, por exemplo, a chegada de jogadores nos treinamentos. Também foram 

encontradas imagens que retratam os jogadores em casa ou em restaurantes, em 

situações triviais e até mesmo desinteressantes, com pouco ou nenhum valor 

jornalístico no que tange a informação de esporte. 

 Dedicar espaço das páginas de um jornal, algo bastante custoso hoje em dia, a 

matérias e fotografias que não têm alguma relação direta com a temática da editoria 

na qual estão inseridas é algo que não foi compreendido em sua totalidade nesta 

reflexão. A estratégia de humanizar o futebolista e mostrá-lo em situações casuais, 

como forma de aproximá-lo do leitor interessado no esporte parece mais uma forma 

de convencer o torcedor de que o futebol é importante para a composição da nossa 

sociedade. 

 Outro aspecto a ser destacado é o fato de que, ao passo que para os demais 

esportes as fotografias de ação desportiva, aquelas que melhor caracterizam a 

modalidade exibida, compõe mais de 44%, para o futebol elas representam cerca de 

25% das imagens exibidas. Neste ponto se percebe outra peculiaridade, uma vez que o 

jornal prefere mostrar as reações de atletas, treinadores e torcedores a exibir 

fotografias que retratem os jogadores em disputas de jogo. 

 Por mais que a imagem de um jogador comemorando um gol ou de torcedores 

na expectativa de um lance importante possa transmitir à fotografia emoção e tensão, 

o uso recorrente desse tipo de imagens fez com que ela perdesse sua força, uma vez 

que são aproximadamente em mesmo número que as de ação desportiva. Assim, 

fotografias de chutes a gol e tomadas diferenciadas de treinamentos acabam por 

resultar em imagens mais distintas e que chamam mais a atenção do leitor-torcedor. 

Enquanto isso, retratos representaram proporções semelhantes em tanto para o 

futebol quanto para os demais esportes, em ambos com valores de aproximadamente 

29%. Isso que pode se justificar pela necessidade de mostrar ao leitor a pessoa 
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envolvida na notícia. 

 Assim, chega-se ao ponto de questionar se o futebol recebe mais exposição por 

parte do jornal Zero Hora em função de ter preferência dos leitores ou se esta 

preferência seria resultante da superexposição que o esporte recebe. Uma vez que o 

esporte é tratado como uma preferência nacional a ponto de receber mais destaque 

em capas de jornal do que a maior parte das coberturas de acontecimentos políticos, 

não seria absurdo afirmar que a popularidade do futebol é decorrente de um ciclo de 

acolhimento pelo público e divulgação excessiva. 

 Também é perceptível a divulgação de notícias que envolvam os dois principais 

times de futebol do Rio Grande do Sul, Grêmio e Internacional. Ambos os times 

dominam as matérias que contenham as fotos categorizadas como sociais, o que faz 

com que os jogadores tenham maior divulgação do que atletas de demais esportes. 

  Ao longo dos 21 dias que o segmento ZH Esportes foi observado para esta 

pesquisa, apenas uma edição apresentou noticias que trouxessem alguma informação 

de futebol feminino. Nessa edição, que na verdade abordava os atletas oriundos do Rio 

Grande do Sul que participariam dos Jogos Olímpicos de Londres, realizados entre os 

meses de julho e agosto de 2012. Esta matéria também se destacou por se tratar de ser 

a única ocasião na qual o jornal mencionou os Jogos Olímpicos de 2012. 

 Fato a ser destacado é a presença, ao longo dos dias observados, de alguns 

esportes em apenas uma edição, como o hipismo, o surfe. Por outro lado, em uma 

edição foram destinadas duas páginas completas, com seis fotografias, para abordar o 

crescimento da preferência do público pelas lutas de artes marciais mistas, 

popularmente conhecidas como MMA (Mixed Martial Arts) e que tem seu expoente 

máximo no UFC (Ultimate Fighting Championship). Esta ampla cobertura de um 

esporte em ascensão mostra que apesar de divulgar mais amplamente o futebol, o 

jornal Zero Hora está atento a uma nova tendência de gosto do público, uma vez que 

inclusive disponibiliza espaço em sua web site, com comentários e notícias. 
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TURISMO E HOSPITALIDADE: 
digressões e inter-relacionamentos 

 

FAGUNDES, Esnel José  
CASTRO, Silvio Rogério Rocha de  

 

Resumo - Este artigo objetiva pontuar algumas reflexões sobre as cidades que 

recebem megaeventos e se as mesmas estão preparadas para isto.  Destaca-se a 

importância da hospitalidade para o sucesso dos megaeventos que hoje ocorrem em 

todo o mundo. Destaca-se a hospitalidade suas funções e conceitos. Identificam os 

tipos de hospitalidade e as cidades hospitaleiras. 

Palavras chave - Hospitalidade, comunicação, megaeventos, cidades hospitaleiras e 

turismo. 

Abstrat - This article aims to point out some thoughts on the cities that host major 

events and whether they are prepared for this. Highlights the importance of hospitality 

to the success of mega events that occur today throughout the world. Stands out its 

functions and hospitality concepts. Identify the types of hospitality and hospitable 

cities. 

Keywords - Hospitality, communications, mega-events, tourism and hospitable cities. 

1.Introdução 

Um fenômeno comum nos dias de hoje, o viajar pode ser explicado por meio de 

literatura de raízes longínquas que tratam do turismo. Não é objetivo deste trabalho 

trazer à tona a ideia dos que recorrem à Bíblia para encontrar as raízes da viagem. 

Apenas para registro, a passagem bíblica a que se reportam, e estudam vários autores, 

é a de que alguns homens foram enviados à terra de Canaã em busca de informações 

demográficas, agrícolas, topográficas e outras, referentes àquele país; assim, a ação de 

viajar em busca de conhecimento corresponde à palavra hebraica tur.  
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Na medida em que durante os tempos foram conjugando os verbos – comer, 

dormir, comprar e conhecer –, viajar deixou de ser uma atividade para amadores, 

exigindo-se mais qualidade, mais profissionalismo, mais tecnologia e mais 

produtividade daqueles que recebem. Desta forma, surge o que conhecemos hoje 

como a indústria do turismo. A evolução do turismo e os seus conceitos foram 

evoluindo com o seu próprio desenvolvimento, que teve na pós-Segunda Guerra 

Mundial seu período de crescimento, considerado como marco do turismo 

estruturado.  

O turismo, fenômeno extremamente diferenciado, pode ser praticado partindo-

se de diversos fatores que levam as pessoas a viajar. Assim, classificam-se, para fins 

didáticos e de planejamento, o turismo em vários tipos. Entre eles destacam-se, 

segundo Menescal e Gonçalves: 

Entre os fatores que geram os deslocamentos turísticos, destacam-se: as 
motivações ou objetivos da viagem (recreativo ou de lazer, cultural, de 
saúde, religioso, esportivo, de eventos), a procedência dos viajantes 
(turismo nacional ou internacional), o volume da demanda (turismo de 
massa, turismo de minorias), as formas de organização das 
programações turísticas (individual, organizado, social), a faixa etária dos 
viajantes (infanto-juvenil, adulto, para a terceira idade ou misto) 
(MENESCAL e GONÇALVES, 2006, p. 53).  

Quanto às motivações ou objetivos da viagem, o turismo pode ser: recreativo 

ou de lazer, turismo cultural, turismo de saúde, turismo religioso, turismo esportivo, 

turismo técnico, turismo gay, turismo de cruzeiros marítimos, turismo de negócios e 

turismo de eventos – que é o tipo de turismo para participação em reuniões científicas, 

como congressos e seminários, e para participação em feiras, exposições – enfim, 

qualquer evento que reúna um grupo de pessoas para discutir um assunto comum.   

Identifica-se que, para qualquer tipo de turismo acontecer, são necessários os 

equipamentos que compõem a infraestrutura turística, como: transporte, hotéis, 

rodovias e outros. Os meios de hospedagem constituem-se em um dos principais 

equipamentos para a viabilização do turismo em qualquer uma das suas modalidades.  

Os conceitos de hospedagem mudaram e evoluíram ao longo do tempo, porém, 

as suas raízes continuam as mesmas. Assim, para entender a hospedagem utilizada na 
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hotelaria, torna-se indispensável uma digressão do termo hospitalidade, identificando 

as suas características e os seus tipos, dando ênfase à hospitalidade comercial. 

Entende-se que, o turismo e a hospitalidade são atividades distintas, que se inter-

relacionam, dependendo uma da outra para sua própria sobrevivência.  

Os consumidores estão cada vez mais bem informados e exigentes, 

consequentemente, os hotéis, pousadas, abrigos e qualquer tipo de organização que 

receba turistas devem ficar atentos aos aspectos que envolvem a satisfação dos 

hóspedes. Pode-se afirmar que os consumidores terão uma recordação diferenciada 

do meio de hospedagem que lhes proporcionou uma atividade ou mesmo um 

tratamento especial. Dentre estes tratamentos, encontra-se a hospitalidade que a 

cada dia se caracteriza como ponto fundamental para o desenvolvimento do 

empreendimento hoteleiro.  

2 A hospitalidade 

Estudiosos e profissionais de turismo salientam a complexidade que envolve a 

hospitalidade. No entanto, nota-se disposição na literatura consultada em entender 

como funciona e quais os benefícios que a mesma traz. Presente desde sempre no 

contexto das atividades humanas, a hospitalidade, com o passar dos anos, foi se 

moldando às transformações ocorridas nos ambientes políticos, econômicos e sociais.  

Compreende-se claramente a evolução da hospitalidade através dos tempos 

quando, recorrendo-se a uma palestra intitulada “Relaç es   blicas e Hospitalidade”, 

apresentada pelo professor Waldir Ferreira, em outubro de 2007, na cidade do Recife 

durante o XVIII Congresso Brasileiro de Relações Públicas, o mesmo afirma que, após 

estudar vários autores das áreas de filosofia, turismo, hotelaria e sociologia, elaborou 

uma síntese histórica sobre o assunto:  

Em 170 A.C. os Essênios viviam às margens do mar Morto e pertenciam a 
uma das cinco seitas judaicas da época. Foram fundadores de abrigos 
conhecidos como “beth-saida” que anteciparam em séculos os hospitais 
que têm seu nome derivados de hospitaleiros. A Ordem dos Essênios 
exigiam que em todas as vilas e cidades houvesse um membro da ordem 
denominado “hospitaleiro” que cuidava de receber os itinerantes, 
provendo-os do que fosse necessário (FERREIRA, 2007, p. 23).  
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Conceder hospitalidade é um dever, reconhecido tanto no antigo como no 

Novo Testamento. Em Hebreus, 1 :2 diz “Não vos esqueçais da hospitalidade, porque 

por ela alguns, não sabendo, hospedaram an os”.  

No século IV, os monges tinham a obrigação de praticar a hospitalidade e eram, 

sobretudo, os responsáveis pelas hospedarias, asilos e hospitais. No século VI, São 

Bento formulou 73 regras que nortearam o catolicismo monástico onde duas regras 

tratam especificamente da hospitalidade: a regra 53 estabelece como deve ser a 

“recepção dos hóspedes”, e a regra 66 da “import ncia dos porteiros nos mosteiros”.  

Em tempos atuais, estudiosos de várias ciências buscam conceituar e definir 

hospitalidade, criando grandes controvérsias, que acabam demonstrando diversos 

estágios, abrangendo aspectos sociais, políticos, filosóficos, culturais e econômicos. Na 

contemporaneidade, a hospitalidade gera grandes impasses mundiais, como os 

problemas da migração por causa de guerras e crises econômicas. Diante desses 

problemas, perguntas surgem cada vez mais. Por exemplo: qual a função da 

hospitalidade na sociedade globalizada?  

Boff, afirma que quatro são as virtudes de uma hospitalidade bem sucedida em 

tempos atuais:  

Agora, nunca como antes, faz-se urgente a hospitalidade, a mútua 
acolhida, a abertura generosa que supõem o despojamento dos 
conceitos e pré-conceitos. Só assim captamos a diferença como 
diferença e não como desigualdade e inferioridade ou como mero 
prolongamento daquilo que é nosso. Em seguida, faz-se necessária a 
vontade de conviver junto na mesma Casa Comum. Nem temos outra 
alternativa. Precisamos também da tolerância sem a qual se prolonga a 
lógica do amigo-inimigo, da guerra e da exclusão. Por fim a 
comensalidade, o sentido final da globalização, quando todos se 
sentarão à mesa, finalmente juntos, para comermos e celebrarmos o 
encontro e a generosidade dos bens da natureza (BOFF, 2005, p. 19). 
  

A hospitalidade é uma forma de convivência onde as regras, os ritos e as leis 

são estabelecidos por determinada sociedade. Na hospitalidade instala-se a relação 

interpessoal, o que implica o surgimento de um elo social regido por valores de 

sociabilidade e solidariedade.  
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Derrida (1998), em palestra sobre Política e amizade, discorre sobre os receios 

de se desenvolver a hospitalidade incondicional nos dias atuais, uma vez que a 

sociedade moderna está cada vez mais urbana e individualista: Eu tenho que – esta é 

uma ordem incondicional – eu tenho que, incondicionalmente, dar boas vindas ao 

outro, seja ele ou ela quem for, sem pedir um documento de abertura, um nome, um 

contexto ou um passaporte. Este é o primeiro momento de abertura de minha relação 

com o outro; abrir meu espaço, meu lar – minha casa, meu idioma, minha cultura, 

minha nação, meu estado, e eu mesmo. Eu não tenho que abri-la, porque está aberta; 

ela foi aberta antes que eu tomasse qualquer decisão a respeito disso: então, eu tenho 

que mantê-la aberta ou tentar mantê-la incondicionalmente aberta. Mas, 

naturalmente, este “incondicionalmente” é algo que amedronta, ele é aterrorizante. 

As características da hospitalidade são tratadas por Lashley e Morrison (2004, 

p. 202), que expõem um estudo acerca dos enfoques semântico e comprobatório, para 

definir hospitalidade. Os autores concluem que as características mais marcantes para 

o tema são: 

. A hospitalidade interessa-se pela produção e pela oferta de determinados 

produtos materiais, isto é, acomodação e/ou alimento e/ou bebida;  

. Envolve uma relação de troca, que pode ser, sobretudo, econômica, social ou 

psicológica por natureza; compõe-se de uma combinação de elementos tangíveis e 

intangíveis, cuja exata proporção varia conforme as condições específicas das 

diferentes situações de troca de hospitalidade;  

. Associa-se a formas particulares de comportamento e interação humana; 

. Não é inevitavelmente sinônimo de comportamento hospitaleiro, que é 

necessário, mas não suficiente para a existência da hospitalidade;  

. É uma atividade assumida voluntariamente pelas partes envolvidas;  

. Pode ser provida e consumida por uma variedade de motivos diferentes;  
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. Pode variar em sua forma específica, na função e na razão motivacional ao 

longo do tempo e espaço, mas, na essência, permanece qualitativamente a mesma;  

. É uma atividade idealizada para gerar comensalidade e realce mútuo para as 

partes envolvidas;  

. Envolve pessoas no processo de troca de hospitalidade; É uma troca que 

ocorre dentro de uma extensão de tempo intermediária, e que reflete a íntima 

conexão temporal entre suas facetas de produção e de consumo.  

Uma definição abrangente de hospitalidade é dada por Gotman apud Grinover, 

ao afirmar que hospitalidade é uma situação que: 

[...] permite a indivíduos ou a famílias, vindo e vivendo em lugares 
diferentes, construir sociedade, instalar-se e retribuir serviços e ajudas 
que facilitam, enquanto práticas de sociabilidade, o acesso a recursos 
locais, o compromisso de relações que ultrapassam a interação imediata 
e assegura a reciprocidade (GOTMAN apud GRINOVER 2007, p. 27).  

Grinover (2007, p. 27) considera a hospitalidade uma virtude e uma qualidade 

social e amplia sua definição afirmando que “a análise do exercício da hospitalidade é 

uma contribuição para a sociologia da vida cotidiana, na qual o ser humano pode se 

realizar”.  iante disso, o autor conclui que “a hospitalidade, enquanto desconstrói as 

categorias do familiar, do social e do político, permite, ao mesmo tempo, pensá-las 

 untas”.  

Para este texto interessa a hospitalidade comercial e a pública, praticada por 

estruturas receptivas de turistas. Porém, acha-se necessário percorrer a evolução e os 

demais tipos de hospitalidade. Assim, a característica de cada tipo contribuirá para o 

entendimento da hospitalidade comercial.  

Diante do exposto, entende-se que hospitalidade, num primeiro momento, 

refere-se ao ato de acolher, de prestar serviço a alguém. Porém, uma análise mais 

profunda revela que a hospitalidade é um processo complexo onde estão embutidas as 

relações sociais, o que implica perceber recortes específicos de antropologia, história, 

sociologia, economia, geografia, comunicação, arquitetura, urbanismo, planejamento 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 69 

ambiental etc. Percebe-se ainda que, por meio da hospitalidade, é possível desvendar 

a evolução histórica de determinadas culturas.  

O relacionamento resultante da hospitalidade faz com que as cidades, as 

organizações e os seres humanos interajam e adquiram hábitos e costumes uns dos 

outros. Confirma-se em Grinover, o exposto:  

A troca de determinados valores entre visitado e visitante proporciona 
uma enorme riqueza de conhecimentos, modificando sua visão de 
mundo e acrescentando valores inconfundíveis ao relacionamento 
humano. A dimensão dessas mudanças e transformações permite novas 
configurações sociais e culturais. A influência provocada pelas 
interações, que ocorrem em localidades de grande vocação turística, 
refere-se ao modo de vida dos moradores, à expressão lingüística, à 
gastronomia, aos hábitos de entretenimento. Dessa forma, a viagem, 
como experiência para o turista, o viajante, pode resultar num momento 
preciso da construção social da pessoa, da afirmação da individualidade 
e da socialização (GRINOVER, 2007, p. 28).  

 

Como função básica, a hospitalidade tem o estabelecimento de 

relacionamentos ou mesmo a manutenção de um relacionamento já existente. Lashley 

e Morrison ressaltam que a troca de produtos e serviços, materiais ou simbólicos é o 

processo entre os que dão hospitalidade, os anfitriões e os que a recebem, os 

hóspedes. Afirmam: 

Uma vez que os relacionamentos necessariamente se desenvolvem dentro 
de estruturas morais, uma das principais funções de qualquer ato de 
hospitalidade é (no caso de um relacionamento já existente) consolidar o 
reconhecimento de que os anfitriões e os hóspedes já partilham do mesmo 
universo moral ou (no caso de um novo relacionamento) permitir a 
construção de um universo moral em que tanto o anfitrião quanto o 
hóspede concordam em fazer parte (LASHLEY e MORRISON, 2004, p. 26).  
 

Assim, conclui-se que como funções da hospitalidade estão a transformação de 

desconhecidos em conhecidos, conhecidos em pessoas mais conhecidas, grupos 

diferentes em grupos mais próximos, minorias em grupos aceitáveis.  

Entende-se que a natureza e a importância da hospitalidade são variáveis no 

tempo e nos lugares. Elas dependem das características, da cultura, dos costumes e 

hábitos de cada sociedade. Portanto, o bom hospedeiro será aquele que deixa seu 
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hóspede feliz e satisfeito em suas necessidades básicas de sobrevivência e moralidade. 

Já o hóspede, na literatura pesquisada, está dividido em três tipos distintos: o que 

precisa de hospedagem, o amigo e o que mantém um relacionamento oficial, como, 

por exemplo, o de estudantes com o diretor em um albergue.  

Quanto à sua natureza, a hospitalidade pode, segundo Cruz (2002, p. 41), ser 

sociocultural, política, profissional e espacial. Resumem-se, a seguir, as características 

de cada uma com base nos estudos da autora:  

Sociocultural – Como fenômeno sociocultural, a hospitalidade pode ser entendida do 

ponto de vista de uma análise centrada no indivíduo ou em uma dada coletividade 

(grupo de pessoas, sociedade). Um indivíduo ou grupo de pessoas pode ter maior ou 

menor disposição para receber alguém. Em essência, o ato de acolher um visitante é 

um ato social, culturalmente construído. Também a hospitalidade pode ser voluntária 

ou involuntária, ou seja, nem sempre o anfitrião está recebendo o visitante de forma 

espontânea. Quando se trata de turismo, esse é um aspecto que não pode ser 

negligenciado.  

Profissional – Essa hospitalidade profissional refere-se, fundamentalmente, aos 

serviços para atender aos hóspedes ou aos visitantes de um dado lugar, de um modo 

geral. Nesse caso, hotéis e restaurantes são os principais elementos, mas não são os 

únicos.  

Político – Alguns dos produtos gerados em função de um possível interesse pela 

criação de um ambiente hospitaleiro, em uma dada escala geográfica (local, regional, 

nacional), são políticas públicas, que objetivam organizar o setor bem como maximizar 

seus benefícios.  

Espacial – Sistematicamente, do ponto de vista de uma análise espacial, a 

hospitalidade pode ser abordada nos espaços urbano ou rural. Ainda sob o aspecto 

espacial, a hospitalidade tem dimensões diferenciadas em função do vínculo territorial 

do(s) indivíduo(s) com o espaço: residentes e visitantes ocupam posições 

diferenciadas.  
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Conforme a autora, essas naturezas se entrecruzam todo o tempo e seu 

objetivo é entender melhor o conceito de hospitalidade. Em Grinover (p.20), 

reafirmam-se os significados atuais de hospitalidade: basicamente, o entendimento na 

cultura anglo-saxônica de hospitalidade refere-se aos aspectos da hospedagem, da 

alimentação, do entretenimento e dos eventos. A outra posição, mais antiga, histórica, 

clássica, ultrapassa o contexto claramente comercial para enfrentar o campo complexo 

da Sociologia e da Antropologia. Consiste ela em satisfazer as necessidades de base 

(fisiológicas) e as necessidades de segurança, de reconforto, de afeto, de pessoas que 

estejam se deslocando, por razões religiosas ou de saúde, por meio de uma relação 

gratuita.  

A hospitalidade atua e aplica-se na dimensão doméstica, comercial e 
pública, considerando o território urbano e rural como sendo o lócus, 
onde a hospitalidade, em se produzindo, está fundamentando suas 
manifestações mais complexas, como é o fato de ter-se dado à 
“monetarização completa”, que fez prevalecer a relação de trocas de 
tipo puramente comercial (GRINOVER, 2007, p.21). 

 

Entende-se, desta forma, que a hospitalidade, em seu campo de competência, 

atua em três dimensões distintas: a doméstica, a pública e a comercial.  

Hospitalidade doméstica: É a mais típica e a primeira a se ter notícias. Na 

hospitalidade doméstica estão incluídos os mais simples gestos do cotidiano em 

atenção às pessoas que estão sendo recebidas. Estes gestos se dão no âmbito 

presencial e virtual. Os gestos de hospitalidade devem ser considerados a partir da 

cultura, costumes e hábitos locais, isto é, cada localidade, cada espaço possui 

características próprias. Vários são os temas que englobam a hospitalidade doméstica, 

porém, estes mesmos temas aparecem na hospitalidade comercial e pública, 

demonstrando assim a inter-relação existente entre elas. A seguir, faz-se uma breve 

análise dos temas da hospitalidade doméstica, discutidos por Luiz Octávio de Lima.  

A – O cerimonial e a etiqueta (inclusive a net-etiqueta) - aqui se discute a valorização 

da etiqueta moderna, quais são os hábitos e costumes atuais, a evolução da etiqueta, e 

a atenção dos gestos e rituais que envolvem o contato humano.   
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B – O estatuto do anfitrião e do hóspede – neste item deve-se tratar do dom e da 

dádiva de receber e ser recebido.  

C – Os mitos da hospitalidade – o ato humano de receber e o tratamento do 

imaginário deste ato são aqui estudados.  

D – A privacidade (a anti-hospitalidade) – a necessidade e a exigência de privacidade 

cada vez mais acentuada nas grandes cidades fazem com que se crie uma forma de 

anti-hospitalidade e ainda, fez surgir a net-hospitalidade e a net-etiqueta, onde os 

contatos são virtuais por meio de telefones, fax e internet.  

A hospedagem e a alimentação são atributos da hospitalidade doméstica, 

levando-se em consideração os hábitos e costumes locais e os hábitos e costumes do 

hóspede. As festas de aniversário, casamentos e batizados são momentos do entreter 

doméstico, e os locais onde se realizam são extensões de suas casas.  

Hospitalidade comercial: A indústria da hospitalidade inclui serviços de 

alimentação e bebidas, hospedagem, serviços de recreação e um vínculo com o 

turismo e as viagens, gerando interdependência entre eles. Sem atrações e 

estabelecimentos de hospitalidade não há turismo. Na realidade, o turismo pressupõe 

a existência da hospitalidade comercial, que é encontrada na qualidade dos ambientes 

pelos quais os turistas passam: estradas, agências de viagens, hotéis, restaurantes, 

hospitalidade pública, urbana. Esta hospitalidade turística não diz respeito apenas ao 

acolher bem, ela leva em consideração o bem receber, o bem atender, o bem 

alimentar, que acaba por seduzir o turista e suscita no mesmo o desejo de voltar e de 

indicar a alguém o local visitado. Nesta hospitalidade fica claro que existe o pagamento 

para que seja fornecido ao turista um bom alojamento, proteção, espaço, segurança.  

A partir do momento que o turismo envolve os setores públicos e privados e 

interfere no local, a hospitalidade turística passa a ter um dimensionamento 

sóciopolítico gerando conflitos sociais. Na hospitalidade comercial o receber não se faz 

necessariamente por prazer e, sim, por “obrigação” de uma atividade. Aqui o receber 

está sempre embasado nos manuais que regem a hotelaria e o turismo.  
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No que diz respeito à hospedagem, esta será diferenciada de acordo com a 

remuneração dos serviços. Assim, pode-se hospedar em pousadas, hotéis, resorts, 

cruzeiros marítimos etc. O alimentar também se dá de acordo com a remuneração que 

se está disposto a pagar. “A idéia de compartilhar o alimento se associa ao princípio 

básico da hospitalidade: o prazer de satisfazer as necessidades dos outros que, 

explicado por teorias psicológicas, gera uma recompensa acima de tudo emocional e 

que faz parte da condição humana” ( aula, 200 ).  esta forma, a qualidade da 

alimentação e dos ambientes preparados para servi-la, bem como dos que estão 

servindo, influenciará o alimentar profissional. O entreter profissional passa por todos 

os tipos de serviços, como parques, boates e entretenimento noturno de todas as 

espécies. A disposição em gastar mais ou menos também definirá a qualidade dos 

locais e do tipo de entretenimento.  

Buscou-se entender a hospitalidade comercial em Abreu (2003, p. 45), 

discorrendo que:  

A hospitalidade comercial é uma mimetização da hospitalidade. Quando 
se observa o processo de recebimento e tratamento em hospitais, 
hotéis, restaurantes, aeroportos, aviões etc., percebe-se que na missão 
empresarial se vai buscar mimetizar a antiga missão social da 
hospitalidade, regulamentando e normatizando a hospitalidade 
comercial da organização (ABREU, 2003, p. 45). 

 

Hospitalidade pública: Na esfera pública, a hospitalidade pode ser analisada 

verificando-se se uma cidade é hospitaleira ou não. As cidades são consideradas 

hospitaleiras a partir de determinadas características de âmbito cultural, social, 

econômico, ambiental, histórico e outros. Essas características são complementadas 

pelas medidas urbanas que são a distância geográfica e distância temporal. Grinover 

(2007, p. 123), propõe a coexistência de “três dimens es fundamentais para esta 

análise: a acessibilidade, a legibilidade e a identidade, que estão ligadas pela escala, 

pelas medidas geográficas e temporais que proporcionam a compreensão da cidade”.  

Quanto à acessibilidade, trata-se do acesso dos indivíduos ou grupos sociais, às 

atividades e aos serviços, numa proporção de igualdade para todos. São os meios de 
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transportes, a infraestrutura viária, os acessos aos portadores de deficiências, 

programas de saúde, educação e lazer, infraestrutura de redes de esgotos, água, 

segurança.  

Para esta análise, estudiosos no assunto criaram certos indicadores destacados 

por Grinover, (2007, p. 136): acessibilidade para quem? (qual categoria de usuário?); 

vindo de onde? (de sua residência, do trabalho?); indo para onde? (para aqueles 

serviços ou para um lugar de trabalho?); em que momento? (na hora de necessidade, 

nas horas de pico?); com que tipo de transporte? (automóvel, transporte coletivo, a 

pé); com quais informações sobre a forma e a estrutura da cidade? (informações 

completas ou parciais sobre a rede de transporte público, sobre a localização dos 

serviços ou atividades procuradas). “ essa maneira, o acesso à cidade para todos os 

habitantes é o conceito básico que orienta qualquer possibilidade de uma política 

urbana correta”. Esta acessibilidade tangível se completa com a acessibilidade 

intangível que se refere à cultura, à informação, aos costumes. Pergunta-se até que 

ponto os moradores e os visitantes têm conhecimento dessas informações? Como elas 

são repassadas? Atendidas essas questões tem-se atendida parte das questões de 

cidadania.  

Em se tratando de legibilidade de uma cidade ou espaço urbano, pretende-se 

verificar quais as facilidades de reconhecimento que se tem de partes da cidade. 

Entende-se por legibilidade, segundo  rinover (p. 2), como “a qualidade visual de uma 

cidade, de um território, examinada por meio de estudos da imagem mental que dela 

fazem, antes de qualquer outro, os seus habitantes”. Legibilidade é a leitura dos 

códigos arquitetônicos e culturais de uma cidade (para se entender se ela é moderna 

ou histórica).  

Por identidade, entende-se a construção de atributos culturais formados ao 

longo do tempo. Assim, a identidade de uma cidade sofre as consequências das 

mudanças que ocorrem a cada dia. Em tempos de globalização, a valorização do local 

produz novas identidades.  
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Concretiza-se em Ianni (2000, p. 123) a importância da identidade que uma 

cidade ou espaço urbano deve ter e como em tempos modernos isto está cada vez 

mais complexo, refletindo as questões sociais.  

A grande cidade tem sido e continua a ser, cada vez mais, uma síntese 
excepcional da sociedade. Muito do que é a sociedade, seja esta nacional 
ou mundial, se desenvolve e decanta-se na grande cidade. Aí se 
desenvolvem as relações, os processos e estruturas que constituem as 
formas de sociabilidade. Muito do que se faz e imagina-nos mais 
diferentes círculos sociais, em âmbito micro e macro, aí ressoam. São 
muitas as diversidades e desigualdades, tanto quanto os impasses e os 
horizontes da sociedade que se expressam na cidade. Tanto é assim que 
a grande cidade tem sido o lugar por excelência da modernidade e pós-
modernidade (IANNI, 2000, p.123) 

 

Assim, percebe-se que na indústria da hospitalidade existem medidas de 

graduação e classificação. Entende-se que as raízes da hospitalidade doméstica são 

levadas para a área empresarial, fazendo com que as organizações procurem cada vez 

mais atender às necessidades do homem atual, não apenas na infraestrutura como 

também no tratamento dispensado a ele. Confirma-se o exposto em Montandon:  

Igualmente, a hospitalidade à qual recorremos nas diferentes formas do 
turismo e do comércio hoteleiro é entendida de preferência como 
sin nimo de “boa acolhida”, sem envolver as turbulências que a visão 
mais profunda da hospitalidade implica. Qualificar acolhida comercial 
como hospitalidade não é escandaloso, desde que estejamos de acordo 
com as definições. A utilização comercial do termo indica, em todo o 
caso, como a hospitalidade permanece uma marca, uma perspectiva e 
um horizonte para uma interação bem-sucedida entre os homens, quer 
sejam clientes, amigos ou simples estrangeiros com a mão estendida 
(MONTANDON, 2003, p. 142).  

3 A cidade hospitaleira 

Pode-se entender que para ser hospitaleira a cidade precisa possuir certos 

atributos, como: informações espontâneas, por meio de vários elementos como 

sinalizações, locais de informação; ordenação na paisagem urbana; identidade 

perceptível; infraestrutura básica para atender às necessidades dos moradores e 

visitantes; áreas de lazer e outros atributos que facilitem a vida dos moradores e 

visitantes.  
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Entende-se, então, como cidade hospitaleira aquela que transforma seu 

território em espaços de convívio onde as relações sociais acontecem de maneira 

natural e os cidadãos usufruam adequadamente dos seus serviços.  

A cidade não deve ser compreendida apenas como um complexo que mundo 

dos negócios, mas também como um espaço que celebra o humano, os 

relacionamentos, o lazer, a cultura etc. A percepção urbana, por este ponto de vista, 

pode ser compreendida por meio da semiótica numa visão de Lucrécia Ferrara. 

Decodificar o urbano, entender sua lógica, supõe o reconhecimento da 
sintaxe, do modo de formar que o identifica, das faixas de linguagem que 
se combinam na sua constituição, da possibilidade de romper aquela 
homogeneidade, a fim de projetar elementos de predição, de 
qualificação. A essa operação damos o nome de percepção urbana, 
enquanto modo de reter e gerar informações sobre a cidade. (FERRARA, 
1998, p. 89)  

Ao chegar num determinado “espaço”, o via ante defronta-se intuitivamente 

com informações, percepções e situações que lhe são impostas. O processo de 

decodificação dos elementos que compõem estas informações perpassa pela 

preocupação dos hospedeiros em transformá-los em compreensíveis num mundo 

globalizado. Esta relação entre dois atores, o que recebe e o que é recebido, precisa 

ser feita de forma ordenada e entendível, observando-se e respeitando-se sempre, por 

parte de quem é recebido, os costumes e a cultura local. Este processo só é viável se 

for desenvolvido de forma ordenada por aqueles que são responsáveis pela elaboração 

e manutenção dos espaços públicos, observando-se os princípios da hospitalidade. 

A cidade deve ser compreensível por quem reside e por quem a visita, a partir 

do momento em que todo microcosmos social e arquitetônico for ordenado. Entende-

se em Canevacci: 

 A cidade é um sistema de signos, um vocabulário dominado pelo 
cidadão. Os lugares vivos constituem referências para a memória e as 
culturas locais. É essencial o cultivo da memória urbana. O historiador, o 
poeta, o músico fazem do todo e dos fragmentos da cidade o foco da 
organização de lembranças e da liberação de emoções. A emoção 
impregna o meio ambiente popular urbano. A cidade é um composto de 
pedras e tijolos acumulados, e de costumes e afetos praticados pela 
população urbana (CANEVACCI, 1990, p.121). 
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Em se tratando de cidades que recebem um grande número de pessoas para 

um megaevento, previamente definido, entende-se que os moradores, as autoridades 

e os promotores do evento busquem desenvolver uma política de hospitalidade capaz 

de suprir as necessidades dos que para lá se deslocam a fim de participarem de algo 

que lhes atraiu. 

Um dos atributos mais importantes para a cidade que recebe megaeventos é 

como está organizado o seu sistema de comunicação e informação que deve sempre 

estar atrelado à cultura local e às suas singularidades. Isto passa pela recuperação de 

estruturas antigas, reciclagem de produtos, placas que identifiquem o espaço 

geográfico. Trata-se, segundo Lucio  rinover (p.40) de “eliminar deseconomias de 

aglomeração e exterioridades negativas acumuladas no processo de crescimento da 

aglomeração urbana”. 

4 Considerações finais 

Pensar em políticas de hospitalidade passa por entender a necessidade de cada 

vez mais procurar implantar nas cidades o desenvolvimento sustentável que está 

relacionado com o desenvolvimento do turismo. Os espaços são construídos e se 

diferenciam por meio da experiência vivida e compartilhada. 

Apresentou-se, assim, reflexões que deixam claro como é complexa a temática 

da hospitalidade e consequentemente da cidade hospitaleira, evidenciando as 

questões éticas e morais que se apresentam para sociedade atual. A sociedade 

globalizada que pratica comunicação on-line e se integra cada vez mais no espaço 

virtual, coloca como desafio o exercício da hospitalidade para a manutenção das 

relações sociais, considerando as questões referentes à solidariedade, cidadania, 

qualidade de vida, responsabilidade social, respeito ao meio ambiente, entre outras, 

que dizem respeito ao futuro da humanidade.  

Pensar uma cidade hospitaleira, hoje, significa pensar formas para incluir 

sociedades excluídas, conviver com as diferenças dentro de parâmetros de respeito, 
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tolerância e reciprocidade, buscar o equilíbrio social pessoal, reaprender o convívio 

familiar e comunitário e, fundamentalmente, excluir os sentimentos de solidão e vazio 

com que se defronta o homem da sociedade pós-moderna.  

Exercitar a hospitalidade é conviver harmoniosamente com a sociedade e a 

natureza, de maneira ética e moral. As cidades, as organizações hoteleiras, o poder 

publico e o cidadão comum são responsáveis em proporcionar ambientes “especiais” 

para a prática da hospitalidade.  
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REVISÃO CRÍTICA DAS TEORIAS DA CODIFICAÇÃO-
DECODIFICAÇÃO E MEDIAÇÃO NO PROCESSO DE 
RECEPÇÃO 
 

 

Francisca Islandia Cardoso da Silva11 

 

 

RESUMO - O presente artigo pretende explorar o complexo processo de recepção 

comunicacional partindo da concepção de receptor como sujeito produtor de sentido. 

Para tanto, apoiar-se-á em uma revisão crítica da teoria da codificação/decodificação 

de Stuart Hall, representante da matriz britânica dos Estudos Culturais, e na vertente 

latino americana, que segue seguirá perspectiva das mediações formuladas por 

Martín-Barbero. Essas teorias contribuíram para o desenvolvimento de estudos na 

área de comunicação sob o viés do receptor ao reivindicar uma visão global e 

complexa do processo comunicativo, sustentada na ideia de integração do espaço da 

produção e da recepção.  

 

Palavras-chave: Recepção. Mediação. Codificação. Decodificação. 

 

ABSTRACT - This article seeks to explore the complex process of reception starting 

from the design of the receiver as a subject capable of the producing meaning. To do 

so, will be based on a critical review of the theory of encoding/decoding Stuart Hall, 

representative of the array of British Cultural Studies, and in the strand Latin American, 

which follows the perspective of mediations made by Martin-Barbero. These theories 

have contributed to the development of studies in the area of communication from 

the perspective from the point of view of the receiver to claim a global and complex 
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communicative process, sustained in the idea of integration the space of production 

and reception.  

Keywords: Reception. Mediation. Coding. Decoding. 

 

1 Introdução 

 

Até o início do século XX, os estudos de comunicação de massa tinham como 

paradigma dominante uma teoria informacional funcionalista que utilizava um modelo 

matemático desenvolvido por Claude Elwood Shannon e Warren Weaver. O modelo 

procura mensurar a quantidade de informação transmitida e é aplicável tanto a 

abordagens de comunicação massivas quanto interpessoais. Para tanto, pressupõe-se 

a transmissão linear de uma mensagem codificada de um polo emissor a um receptor, 

envolvendo um canal e admitindo a possibilidade de ruídos – e, portanto, de não 

compreensão da mensagem, uma vez que o modelo não prevê qualquer polissemia – e 

retroalimentação do sistema por meio de feedbacks (SOUSA, 2006). 

Duas linhas teóricas orientam os estudos de recepção: a percepção de ideologia 

da teoria marxista, que equacionava o problema com base em um mecanismo de 

estímulo-resposta; e os estudos culturais, que veem a recepção como local de 

construção de significado e não de submissão total à esfera econômica. O receptor era 

concebido como elemento passivo na comunicação, sendo que a sua única saída era 

aceitar aquilo que lhe era imposto – trata-se de uma relação emissor-receptor linear e 

mecânica; em outros termos, é como se as ligações entre ambos se produzissem de 

forma simétrica (JACKS, 1995). 

Embora o modelo matemático tenha trazido de forma pioneira ao campo da 

Comunicação uma delimitação metodológica e conceitos precisos, não tardaram a se 

perceber suas limitações – linearidade, incompletude e estatismo – e a se 

desenvolverem as pesquisas nesse campo. Na segunda metade do século XX, com 

ênfase redobrada a partir da década de 1980, esse modelo caiu em desuso e outras 

tradições teóricas acerca do processo comunicacional procederam ao resgate do papel 

do receptor, compreendendo-o não mais como uma ameba, mas como parte 
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integrante e ativa na comunicação no momento em que não só recebe, mas decodifica 

e ressignifica o conteúdo do emissor. A mensagem, assim, é apenas um ponto de 

passagem dentro do processo comunicacional (SOUSA, 1995).  

Para Escosteguy (2007), a pesquisa em comunicação tem privilegiado como 

objeto de estudo os meios e, em menor proporção, as audiências. Nota-se, então, uma 

compreensão limitada e reducionista da comunicação, independentemente do viés 

teórico assumido. As principais correntes de pesquisa em comunicação do século XX 

foram: (i) o estudo dos efeitos, que contempla as pesquisas de efeitos e de usos e 

gratificações e; (ii) a pesquisa de recepção, que abrange a crítica literária, os Estudos 

Culturais (EC) e os estudos de recepção. Durante décadas, uma pergunta 

predominante entre os pesquisadores da comunicação foi “o que os meios fazem com 

o receptor ”, a qual formulada dentro da pesquisa de efeitos indagou as 

consequências dos meios de comunicação. “O que faz o receptor com os meios ” foi a 

pergunta prevalecente na pesquisa de usos e gratificações e uso social dos meios. 

Quando a pergunta se converte em “como se realiza a interação entre meio e 

receptor ”, o que se coloca em  ogo é o próprio processo da recepção midiática. Essa é 

a indagação presente nas pesquisas de recepção (OROZCO GÓMEZ, 2005). 

A pesquisa de recepção representou a reordenação na linhagem dos estudos de 

comunicação à medida que se reconhece a audiência enquanto unidade de análise, 

dotada de certa autonomia e passível de interpretar e fazer usos diversos dos produtos 

textuais. Isso propiciou espaço para colocar em xeque a pertinência do estudo em 

separado de cada uma das partes do processo comunicativo, bem como de sua 

desvinculação das complexidades sociais que o constituem ou a que, originalmente, 

ele se refere (ESCOSTEGUY, 2007). 

Para os estudos culturais, quando se fala em cultura, englobam-se “quer os 

significados e os valores, que surgem e se difundem nas classes e nos grupos sociais, 

quer as práticas efetivas através das quais esses valores e esses significados se 

exprimem e nas quais estão contidos” (WOL , 1  5, p.  6). A cultura diz respeito, 

então, a uma gama de significados e práticas que alteram e compõem a vida social. É 

como um sistema de significaç es mediante o qual “uma dada ordem social é 
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comunicada, reproduzida, vivenciada e estudada” (WILLIAMS, 2008, p. 1 ).  ara 

Escosteguy (2006, p. 1 ), “os estudos culturais contribuem para revisar o próprio 

sentido de comunicação, considerando-a como um processo sociocultural básico onde 

se destaca a ação de todos os su eitos envolvidos na produção de sentido”. 

O interesse pelas factíveis respostas dos leitores de um texto assim como pelos 

fatores que as influenciam já se delineava na obra de Mikhail Bakhtin. Bakhtin 

desenvolveu três conceitos fundamentais para se compreender a recepção enquanto 

ativa: polifonia, dialogismo e intertextualidade. A polifonia caracteriza-se pela 

manifestação explícita das vozes do autor da mensagem, da história e da cultura e que 

podem ser ouvidas com força e ressonâncias independentes.  

 

A época, o meio social, o micro mundo – o da família, amigos, 
conhecidos – que vê o homem crescer e viver, sempre possui seus 
enunciados que servem de norma, dão o tom; são obras científicas, 
literárias, ideológicas, nas quais as pessoas se apoiam e às quais se 
referem, que são citadas, imitadas, servem de inspiração (BAKHTIN, 
1997, p. 313). 

 

Os estudos de recepção derivados dos EC – que tratam o sujeito como produtor 

social de sentido – têm grande importância para a compreensão de um sujeito que não 

é um eu autônomo, mas se constitui e age a partir da polifonia dos discursos que 

circulam socialmente. A partir do conceito de polifonia, tem-se que para que a 

comunicação se concretize é necessária a relação dialógica, ou seja, a relação com o 

outro. Com isso, a significação não é dada, é construída, e para isso contribuem tanto 

os enunciados antecedentes como os que irão suceder, ou seja, as várias 

intertextualidades. Um texto não existe por si mesmo, mas se constitui em uma 

resposta aos textos anteriores a ele e, ao mesmo tempo, será responsável pelos 

próximos (BAKHTIN, 2006). Coelho Netto (2007) explica que a significação é o 

fenômeno gerado sobre o intérprete, como produto da interpretação dos sentidos 

produzidos pelos signos presentes no contexto de dada mensagem.  

 

Significação é o efeito produzido pelo signo sobre o intérprete em 
condições que permitissem ao signo exercitar seu efeito total; é o 
resultado interpretativo a que todo e qualquer intérprete está destinado 
a chegar, se o signo receber a suficiente consideração (ibidem, p. 72). 
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O objetivo deste artigo é explorar os avanços nos estudos de recepção a partir 

de uma revisão do modelo codificação/decodificação de Stuart Hall, constituído na 

trajetória dos Estudos Culturais e amplamente utilizado nos dias atuais em pesquisas 

de Comunicação, e de sua vertente latino-americana – mais conhecida como teoria das 

mediações de Martín-Barbero e com contribuições de Orozco-Gómez.  

 

2 Os estudos culturais: o aporte teórico britânico 

 

O Centre for Contemporary Cultural Studies da Universidade de Birmingham, a 

partir de Richard Hoggart, Edward P. Thompson e Raymond Williams, propôs-se a 

pensar, entre as décadas de 50 e 60, a recepção e a densidade dos consumos 

midiáticos a partir de uma perspectiva marxista não ortodoxa. A ligação entre 

marxismo e Estudos Culturais (EC) evolui através da crítica ao reducionismo e 

economicismo, resultando na refutação do modelo base-superestrutura. O panorama 

marxista percebe que a cultura sofre consequências das relações político-econômicas 

(ESCOSTEGUY, 1998). 

A análise é transferida da cultura, passa pela metodologia e chega à mídia. 

Agregam-se ideias de Antônio Gramsci, que influiu na formação do pensamento 

culturalista por meio do conceito de hegemonia. Os EC intentam compreender 

aspectos culturais da contemporaneidade e delinear “o modo como as produç es 

culturais articulam ideologias, valores e representações de sexo, raça e classe na 

sociedade, e o modo como esses fenômenos se inter-relacionam” (KELLNER, 2001, p. 

39). A Escola de Birminghan atém-se à interação do sujeito com a intensa e 

diversificada difusão de bens culturais, cuja dinâmica é intrínseca a todos os grupos 

sociais. A diversidade cultural servirá de referência para as distintas formas de 

apropriação e consumo da produção massiva, tornando a recepção um local de 

construção de significado (DALMONTE, 2002).  

Para Mattelart; Neveu (1996) a era vitoriana – primeiro período da Revolução 

Industrial, a partir de 1750 – representa a fase precursora dos EC britânicos. 

Paralelamente ao desenvolvimento econômico, propõe-se repensar tanto a arte 
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quanto a cultura, contrariando a previsão de deterioração de ambas as instâncias 

quando passam a ser produzidas e mediadas em grande escala, com base nas novas 

tecnologias. Outro momento marcante para os EC é a Revolução Informacional cujo 

impacto foi motivador para a instituição de reflexões sobre as alterações resultantes 

da penetração da mídia na vida cotidiana (DALMONTE, 2002). 

Para Escosteguy (1998), os EC percebem os produtos culturais como agentes de 

reprodução social. O público não é um recipiente análogo de mensagens. Nas palavras 

de  almonte (2002, p. 75), a proposta dos EC é a de se “conceber a cultura na sua 

contemporaneidade, ou seja, resultando de um processo (tentativa) de dominação e 

resistência”, contudo, nunca de total submissão ou total resistência. A interação da 

mídia com o receptor é marcada pela negociação entre ambos. 

Além do paradigma culturalista, os EC definiram suas bases a partir do 

paradigma estruturalista, que seguia uma lógica causal baseada em arranjos, 

articulações dentro de uma estrutura. Apesar do debate polarizado, ambos os 

paradigmas foram insuficientes para o estudo da cultura, muito embora da assunção 

de suas limitações tenham surgido discussões profícuas no sentido de preenchê-las 

(HALL, 2003). O estruturalismo francês surge da linguística estrutural de Saussure e 

Jakobson, que buscam assimilar o funcionamento de leis de um sistema e analisar a-

historicamente as estruturas. O pós-estruturalismo, também levado para os debates 

dos EC, corresponde a uma crítica ao estruturalismo no sentido de reconsiderar alguns 

pressupostos básicos, tais como signo estável e sujeito unificado, questionando 

inconsistências (STURROCK, 2003). O movimento pós-estruturalista, segundo Hall 

(idem), incidiu sobre as bases teóricas e filosóficas dos EC, requerendo uma revisão de 

alguns de seus pressupostos.  

Os EC propõem o popular como ponto de partida para suas indagações. Toda 

análise deve partir do panorama cultural mais abrangente que enquadra na proposta 

culturalista a conduta dos sujeitos. Há com isso, pode-se dizer, dois produtos: 1) o 

resultado da pesquisa a que se chegou; 2) e a constatação sobre a cultura na qual se 

baseia a exploração (DALMONTE, 2002). 
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3 O modelo codificação/decodificação 

 

Como crítica à escola funcionalista dominante nos estudos de mídia britânicos e 

sua base no esquema linear emissor/mensagem/receptor, o modelo 

codificação/decodificação foi proposto em 1980, por Stuart Hall, inaugurando os 

estudos de recepção, até então em latência resultantes das tentativas de utilizar 

empiricamente esse modelo. A pesquisa em Comunicação de então privilegiava o polo 

da produção, os conteúdos veiculados pelos meios, relegando à audiência uma posição 

secundária e tendendo a subestimar o seu nível de atividade. Essa abordagem, 

segundo Escosteguy (2007, p. 117), desconsiderava a complexidade de cada momento 

distinto da cadeia comunicativa, apesar de estarem estes articulados numa estrutura 

comum, e resultava numa “compreensão limitada e reducionista da comunicação”, 

uma vez que o processo era visto de forma fragmentada. 

Hall (2003) propõe um protocolo teórico-metodológico fundado na concepção 

da comunicação estruturada, nos termos marxianos, na articulação da produção, da 

circulação, da distribuição/consumo e da reprodução, considerados por ele momentos 

distintos e sob condições de existência próprias, porém igualmente necessários para 

que o circuito se concretizasse. Como eles estão articulados entre si, devem ser 

registrados e analisados um em relação ao outro, sendo que cada momento é 

necessário para o todo, mas nenhum antecipa o próximo. Assim, não basta analisar o 

espaço da produção, mas também o âmbito da recepção deve fazer parte da agenda 

de investigação. As práticas de recepção não podem ser simplesmente vistas em 

termos comportamentais, mas ordenadas por estruturas de compreensão, bem como 

produzidas por relações econômicas e sociais. Além disso, é no espaço da recepção 

que os textos em circulação adquirem valor social ou efetividade política. 

 

[...] é sob a forma discursiva que a circulação do produto se realiza, bem 
como sua distribuição para diferentes audiências. Uma vez concluído, o 
discurso deve então ser traduzido – transformado de novo – em práticas 
sociais, para que o circuito ao mesmo tempo se complete e produza 
efeitos. Se nenhum ‘sentido’ é apreendido, não pode haver ‘consumo’. Se 
o sentido não é articulado em prática, ele não tem efeito (idem, p. 388). 
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Hall desafia a ideia de hierarquia entre produção e recepção, e de 

correspondência obrigatória entre elas, embora admita que é a produção que constrói 

a mensagem e que o circuito aí se inicia. Pressupondo-se que toda comunicação se faz 

no âmbito da linguagem, a codificação constitui-se no momento da construção de uma 

forma discursiva significativa, por meio da manipulação de signos, códigos, 

significações, ideias e sentidos específicos. Porém, não se trata de um momento 

fechado em si mesmo. Enquanto a produção é articulada dependendo de feedbacks 

para ser efetivada, a recepção é o momento onde a mensagem é consumida de forma 

ativa. Os receptores são, ao mesmo tempo, também produtores da mensagem, visto 

que o momento da produção é elaborado levando-se em consideração, também 

suposições sobre a audiência. 

Em vez de pressupor que o significado é inerente ao texto, o modelo 

codificação/decodificação considera que ele não é fixo, mas definido pelo contexto por 

meio de um processo coletivo de construção de sentido, insurgindo-se contra o 

conceito de públicos cujos elementos corresponderiam a consumidores de cultura de 

massa. Sendo assim, não há uma lógica determinante global que nos permite decifrar 

o significado ou sentido ideológico de uma mensagem. Existem diferentes formas de 

decodificação. “Se você tem de dizer algo novo, é porque o processo está 

transformando os significados que já estão lá. Portanto, cada ato de significação 

transforma o estado efetivo de todas as significaç es  á existentes”, assim, o processo 

comunicativo não é tão simples e linear quanto um processo estímulo/resposta, já que 

o sentido da mensagem nasce na relação entre emissão e recepção (HALL, 2003, p. 

363). 

Ao mesmo tempo em que reivindica que o sentido do texto midiático não é 

estabelecido pelo emissor, Hall (200 , p.   6) alerta que “toda sociedade ou cultura 

tende, com diversos graus de clausura, a impor suas classificações do mundo social, 

cultural e político. Esses mapas de sentido constituem uma ordem cultural dominante, 

apesar de esta não ser nem unívoca nem incontestável”. Embora a mensagem se a 

polissêmica, não é pluralista. Com o intuito de limitar equívocos, as decodificações se 

dão dentro dos limites da codificação; a recepção das mensagens não é fixa, 
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determinada. O público elabora seus próprios significados, mas não a partir do nada 

(HALL, 2003; ESCOSTEGUY, 2007). Hall define a relação entre o receptor e a mensagem 

midiática a partir de três locais hipotéticos que marcam a posição do primeiro quanto 

ao que o emissor diz. Da relação que o leitor instaura com os limites de decodificação, 

Hall se utiliza da teoria da hegemonia de Antonio Gramsci para apontar três respostas 

hipotéticas de decodificação: dominante, contestatória e negociada.  

As respostas do tipo dominante estão, em grande parte, de acordo com a 

codificação, ou seja, o receptor partilha do ponto de vista ideológico dominante. Já o 

segundo modo de decodificação, o modo negociado deduz que: 

 

Decodificar, dentro da versão negociada, contém uma mistura de 
elementos de adaptação e de oposição: reconhece a legitimidade das 
definições hegemônicas para produzir as grandes significações 
(abstratas), ao passo que, em um nível mais restrito, situacional 
(localizado), faz suas próprias regras – funciona com as exceções à regra. 
Confere posição privilegiada às definições dominantes dos 
acontecimentos, enquanto se reserva o direito de fazer uma aplicação 
mais negociada às ‘condiç es locais’ e às suas próprias posiç es mais 
corporativas. Essa versão negociada da ideologia dominante está, 
portanto, atravessada por contradições, apesar de que isso só se torna 
visível em algumas ocasiões (HALL, 2003, p. 401). 

 

Nas respostas contestatórias o receptor interpreta a mensagem segundo um 

código de referência alternativo, opondo-se ao significado atribuído pelo produtor. 

Esta última posição resiste à ordem social dominante e é considerada por Hall (ibidem, 

p. 402) como “um dos momentos políticos mais significativos”, pois ela instaura a 

instabilidade na hegemonia e pode conduzir à ruptura ou mudança. 

Grohman (2009) afirma que a decodificação individual trata-se de como a 

posição social, articulada com discursos particulares, produz tipos específicos de 

leituras, e estas leituras podem ser entendidas na medida em que a estrutura de 

acesso aos diferentes discursos é determinada pela posição social, definida de acordo 

com estruturas de classe, raça, sexo ou nível de escolaridade, por exemplo. A leitura de 

uma mensagem é compartida a partir de referenciais de parecer e interpretação, ou 

seja, surge da prática social dos sujeitos.  

Para Escosteguy (2009), o importante na concepção de Stuart Hall é 
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a articulação entre as mensagens, o lugar onde estas têm origem, com 
suas respectivas rotinas de produção, e o trabalho interpretativo da 
parte dos receptores, embora cada uma dessas práticas conserve “sua 
distinção e [...] modalidade específica, suas próprias formas e condições 
de existência”. Reside aí um insight produtivo para as pesquisas 
empíricas na medida em que essa premissa indica a existência de 
circunstâncias particulares para emergência de uma dada situação e é 
nesse espaço que sua descrição adquire relevância (ibidem, p. 5). 

 

Para a autora supracitada, os sentidos precisam penetrar no âmbito das 

práticas sociais para serem decodificados e concluir o circuito comunicativo. Dessa 

forma, tanto a decodificação quanto a codificação são práticas de produção de 

sentido. Tratando-se de um circuito, esse processo de produção de sentido está 

sempre articulado a outro momento, sendo possível iniciar a investigação em qualquer 

lugar. Contudo, determinadas narrativas e sentidos são priorizados em detrimento de 

outros e, portanto, a recepção não é um espaço livre de pressões. 

A evolução do modelo codificação/decodificação originou o interesse pelo 

impacto do conteúdo midiático nas questões identitárias – a virada etnográfica dos EE 

(ESCOSTEGUY, 2007). Para Hall (2003, p. 356), o modelo não tinha precisão teórica 

para garantir longevidade, uma vez que era suscetível de ser “trabalhado, 

desenvolvido e mudado”. Ele atribuiu a David Morley a extrapolação do modelo para o 

domínio empírico e o reconhecimento de limitações que resultaram em um modelo 

que abarca as questões de poder e participação, de ideologia e assimilação. 

 

4 A contribuição latino-americana: as mediações no processo de recepção 

 

Mediante a aproximação com a abordagem de Stuart Hall, que enfatiza a 

multiplicidade cultural, serão apresentadas as reflexões de Jesus Martín-Barbero sobre 

as relações e a dinâmica do processo comunicativo, contemplando a emissão e a 

recepção sob uma dimensão cultural e social. Para Martín-Barbero (200 , p. 280): “foi 

necessário perder o ‘ob eto’ para que encontrássemos o caminho do movimento social 

na comunicação, a comunicação em processo”.  

Em meados dos anos 80, na América Latina, o receptor passa a ser visto como 

co-protagonista do processo comunicacional. Nesse momento, os estudos culturais 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 90 

latino-americanos avançam e têm como referência Jesús Martín-Barbero, que passou a 

considerar o estudo de recepção um: 

 

[...] lugar novo, de onde devemos repensar os estudos e a pesquisa de 
comunicação. Ela não é uma etapa como sugerido pela escola norte-
americana, que de algum modo nos impingiu uma espécie de história 
artificial, durante anos estudada pela sociologia, essencialmente a 
economia do emissor e, posteriormente, pela análise semiótica da 
ideologia da mensagem. (MARTÍN-BARBERO, 1995, p. 39) 

 

A recepção é um complexo processo controlado pelo sujeito e pela estrutura 

social, bem como pelas relações de poder a que este é submetido. Lopes; Borelli; 

Resende (2002, p.  2) explicam que para essa tradição teórica, a recepção é “um 

contexto complexo, multidimensional, em que as pessoas vivem o seu cotidiano. Ao 

mesmo tempo, ao viverem este cotidiano, inscrevem-se em relações de poder 

estruturais e históricas, as quais extrapolam suas práticas cotidianas”. 

Martín-Barbero (2009) trabalha a comunicação a partir da cultura e aponta 

para um novo receptor enquanto consumidor de informação, ou seja, enquanto um 

leitor que tem possibilidades de expressão e não está apenas sob a condição de uma 

recepção passiva, o que propicia, dessa forma, a real comunicação. “O eixo do debate 

deve se deslocar dos meios para as mediações, isto é, para as articulações entre 

práticas de comunicação e movimentos sociais, para as diferentes temporalidades e 

para a pluralidade de matrizes culturais” (idem, p. 261). Do ponto de vista 

epistemológico e metodológico, Martín-Barbero tem como influência na formulação 

do conceito de mediação: a) o pensamento do espanhol Manuel Martín Serrano sobre 

mediações; b) as ideias do italiano António Gramsci sobre cultura, política, hegemonia 

e contra hegemonia e c) os estudos culturais (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2012). No contexto 

das mediações, o sujeito interpreta a mensagem a partir de seus valores e relações, 

desenvolvendo juízos que podem ser distintos dos de outros receptores. Há um 

processo de negociação de sentido na interação do receptor com o meio o qual se dá 

com a mensagem, a sociedade e os outros atores sociais. 

É a partir do movimento contínuo do discurso que se constitui o sentido das 

mercadorias midiáticas. Baseando-se nas perspectivas de Martin-Barbero, o mexicano 
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Guillermo Orozco Gómez (1990, 2005) traz um novo olhar para a comunicação, 

apontando o processo de produção existente na recepção. O autor afirma que as redes 

midiáticas não são capazes de engendrar sentidos apenas pelo viés da codificação, pois 

estes são negociados a partir da circulação dos discursos que se encontram nas 

múltiplas mediações provenientes da capacidade, história e condicionamento genético 

e cultural do receptor. Assumir o receptor como sujeito – e não só como objeto – 

frente ao emissor supõe, em primeiro lugar, entendê-lo como um ente em situação e, 

portanto, condicionado individual e coletivamente, que se constitui como tal de muitas 

maneiras e se diferencia como resultado da sua particular interação com o emissor e, 

sobretudo, das diferentes mediações que entram em jogo no processo de recepção. 

É nessa interação, segundo Orozco Gómez, que se produz o sentido da 

recepção, com limites dados num cenário sociocultural. Às vezes, um tipo de mediação 

ou uma combinação delas predomina. Às vezes algumas mediações se reforçam 

mutuamente, e outras vezes, neutralizam-se devido ao fato de proverem de 

instituições sociais muito diferentes e que não mantêm muito em comum com relação 

às suas respectivas esferas de significação. O sujeito protagonista, como detentor da 

capacidade de resgatar, tem também a capacidade de criar e recriar novos sentidos, 

levando-se em consideração as próprias contradições existentes no seu meio. O 

conteúdo da mensagem é polissêmico: a comunicação se estabelece na recepção. 

Porém, a produção de sentido do receptor submete-se ao ajuste das mediações que, 

por sua vez, dependem dos componentes de legitimação por meio dos quais se 

realizam.  

O conceito de mediação ajuda a compreender essas situações e as decorrentes 

formas de conhecimento e dissonâncias cognitivas políticas e simbólicas que, por sua 

vez, resultam em diferentes imaginários, convicções, crenças e comportamentos que 

afetam de modo distinto a maneira como as pessoas constituem seu entendimento e 

de determinado evento. Por outro lado, favorece a desnaturalização de formas de 

comunicação que obstruem a compreensão do processo comunicacional como 

proveniente de contextos culturais, políticos e simbólicos no panorama da alteridade e 

da semiose (ARAÚJO; OLIVEIRA, 2012). Para Orozco Gómez (1990), a comunicação 
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pode ser abordada em uma dimensão ampla, que ultrapassa os conceitos de 

dominados e dominantes ou de audiências, mesmo com a ciência das reais questões 

sobre a mercantilização que, muitas vezes, pode comprometer as mídias. 

 

5 Considerações finais 

 

Propondo uma alternativa à visão linear e behaviorista da comunicação 

prevalecente na década de 1970, o modelo codificação/decodificação desvendou uma 

audiência ativa, inserida num contexto sociocultural que influencia a maneira como 

esta opera um conjunto de códigos na apropriação das mensagens recebidas. Os 

produtos dos meios de comunicação são construídos de maneira a seduzir os 

receptores, mas estes podem desenvolver leituras divergentes, ou seja, explicitar 

comentários e considerações a respeito dos assuntos veiculados tornando visíveis as 

estruturas sociais e políticas predominantes. Além disso, o modelo sugeriu que o 

público poderia interferir na produção do conteúdo midiático.  

A proposta teórico-metodológica de Martín-Barbero também sinaliza a 

necessidade de produzir novas formas de conhecimento no campo da comunicação. 

No movimento dos sentidos, que estão em permanente mutação, encontram-se 

heterogeneidades e diversidades, bem como assujeitamentos e estratégias. O 

processo comunicativo dá-se num campo heterogêneo e coletivo, onde atores devem 

ser vistos como sujeitos constituídos por vários contextos socioculturais, visto que eles 

representam outros papéis e se relacionam de forma dinâmica e não mecânica com a 

ordem social da qual fazem parte. Nesse processo existem múltiplas vozes e uma tenta 

se sobrepor à outra, e até mesmo o receptor também marca a sua posição. Esse ator 

utilizará as informações obtidas através dos meios de comunicação para ressignificá-

las e aplicá-las nas relações cotidianas. 

A nova forma de olhar o sujeito-receptor, trazendo à tona sua capacidade de 

criação e negociação, é valiosa para as teorias da comunicação, na tentativa de romper 

com as definições instrumentalistas que concebem o processo comunicacional como 

um fluxo de mão única e refleti-lo em sua natureza mais profunda, quando existe uma 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 93 

apropriação do receptor, o qual, também, é protagonista neste cenário multicultural 

de tensões e resistências. Nesse sentido, a recepção não pode ser pensada de maneira 

inerte.  
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PALAVRAS-FORÇA: a contribuição da comunicação 
oral na mobilização social do MST12 
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RESUMO: Esta pesquisa analisa de que formas e com que eficácia o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) utiliza a comunicação oral interpessoal como 

estratégia de mobilização social. Para tanto, resgatam-se as formas como as tradições 

orais subsistiram até o hoje. Apresentam-se os dados coletados durante a pesquisa de 

campo no assentamento Vila Diamante, município de Igarapé do Meio, MA, colhidos 

por meio do método etnográfico, e analisam-se os mesmos dados por meio da análise 

de conteúdo. 

 

Palavras-chave: MST. Oralidade. Tradições orais. Mobilização social. 

 

ABSTRACT: This study examine in what ways and how effectively the Movement of 

Landless Rural Workers (MST, the acronym in Portuguese) using oral interpersonal 

communication as a social mobilization strategy. To do so, one recovers the ways in 

which oral traditions have survived to the present day. Presents the data collected 

during the field research undertaken in the settlement Vila Diamante, Igarapé do Meio 

city, MA, gathered through the ethnographic method, and analyzed the same data 

through content analysis. 

 

Keywords: MST. Orality. Oral traditions. Social mobilization. 
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1. Panorama das transformações na linguagem ao longo dos séculos 

 

Durante três milênios a fala era a única forma de resgatar a sabedoria 

acumulada. As noções de correto e de justo eram construídas no ato de relembrar o 

que outros, em períodos anteriores, já haviam lembrado como tal. Isso podia ser feito 

por meio das histórias notáveis de heróis e sábios ou de grandes sagas, aprendidas de 

tanto serem escutadas. A voz era o elemento responsável por dar coesão à 

organização social. 

De acordo com Paul Zumthor (1993), o caráter coesivo da palavra acabava por 

conferir-lhe uma espécie de poder capaz de criar o que ele chama de “quadro moral” 

que dará origem, nas culturas orais, à distinção entre a palavra ordinária, da 

conversação banal, e a “palavra-força” que tem seus emissores autorizados que a 

emitem de lugares oficiais. Daí advinha a autoridade de figuras como os anciãos, 

depositários da experiência que, ao narrá-la, compunham a memória coletiva que, por 

sua vez, assegurava a ordem e a coesão social por meio do sentimento de pertença 

comunitária. Linguagem e cultura se constituíam, simultaneamente, nas tradições orais 

ao semiotizar as experiências. Para Lucilia Delgado (2006), não se tratava apenas de 

simples conservação, por assim dizer, “fidedigna” da experiência, mas de uma 

reconstrução de lembranças inseridas num processo dialético de múltiplas 

temporalidades. Evocar o passado era dar sentido ao presente para delinear o que 

deve ser o futuro. 

A implementação da palavra escrita, por sua vez, não aconteceu da noite para o 

dia. Além dos milênios que exigiram o processo da criação do alfabeto até a escrita 

propriamente dita, a legitimidade social da oralidade ainda reinaria por muito tempo. 

Os textos ainda não tinham uma lógica diferente do ato de fala, como em nossos dias. 

Em culturas de escrita limitada, o caráter duvidoso e suspeito do texto físico 

exigia intermediários. Ao lado dos anciãos e sacerdotes medievais surgia a figura dos 

jograis, posteriormente chamados de menestréis. Seu papel envolvia uma gama 

complexa de atividades como saltimbanco, acrobata, apresentador de feras, músico, 

cantor e contador de histórias. As principais formas narrativas utilizadas pelos jograis 
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eram os poemas e canções, muitas delas conhecidas e repetidas pelo povo simples, e 

ainda bastante utilizadas nos manuscritos. Os temas variavam desde banalidades 

cotidianas – como casamentos ruins – até motivos classificados como pagãos e 

lamentações sobre a morte de heróis e reis. Nas igrejas, sermões e homilias 

igualmente se aproximavam da prática dos contadores profissionais com narrativas 

alegóricas semelhantes às formas de contação dos jograis, possivelmente apoiadas no 

folclore antigo. A multiplicidade de contadores e de complementos que eles ajuntavam 

aos textos fazia parte da cultura holística comum da época, em que não havia 

separação absoluta entre a vida e a noção de sagrado ou mágico. Importava mais o 

conhecimento e a adesão popular às canções do que uma suposta forma oficial. 

Com o estabelecimento definitivo da prensa tipográfica na Europa do século XV, 

a cultura impressa mudaria totalmente a cultura oral/manuscrita. Para os clérigos, dar 

acesso aos textos religiosos às classes mais baixas era permitir que contestassem os 

ensinamentos das autoridades, como de fato veio a acontecer. A partir do momento 

em que o texto impresso começou a se estabelecer, ele também passou a sedimentar 

definitivamente uma lógica própria. As religiões institucionalizadas assumiram os livros 

sagrados (a Torá, o Alcorão, os Vedas e a Bíblia) e o Estado centralizador instituiu 

definitivamente o Direito. Esta centralização dos Estados europeus é que, 

posteriormente, dará origem às ideias modernas de nacionalismo e de cidadania que, 

grosso modo, são os filhos “letrados” do sentimento de pertença das comunidades de 

tradição oral. A partir do Direito, a racionalidade cartesiana inaugurada pelos 

processos de letramento iniciará uma redefinição da organização e coesão social. 

A Reforma Protestante foi o primeiro conflito ideológico no qual a impressão 

teve papel preponderante. Os debates que questionavam a autoridade do papa e da 

Igreja contribuíram para o desenvolvimento do pensamento crítico e da recente ideia 

de opinião pública. Embora tais conceitos não fossem utilizados na época, havia uma 

relativa consciência das elites sobre a relevância da opinião do povo. A experiência 

protestante brevemente abriria também a possibilidade de questionar a autoridade do 

Estado. 
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Os primeiros jornais não-oficiais também contribuíram para tornar a política 

parte da vida da população em geral. Esses periódicos eram lidos e discutidos nos cafés 

das cidades, espaços voltados especialmente para os debates orais, e que deram 

origem a inúmeros clubes cuja principal atividade era o diálogo. Manuscritos contendo 

críticas políticas ou sátiras, procissões e festivais continuavam a coexistir com os 

jornais. Os festivais, contudo, passaram a ter uma mensagem mais política e, 

posteriormente, dariam origem ao que o século XIX chamaria de manifestação. 

Durante a Revolução Industrial, os trabalhadores, encerrados sob o teto das 

fábricas por um tempo cada vez maior, começaram a desenvolver suas próprias formas 

de comunicação a partir de sindicatos, que já existiam, mas agora passavam a ser cada 

vez mais comuns. Ao mesmo tempo, os intelectuais da época começavam a cunhar os 

termos elite, massa, e meios de comunicação de massa. Na Crítica da filosofia do 

Estado de Hegel, de 1843, Marx passa a falar de uma ruptura com a noção abstrata de 

Estado herdada por Hegel do iluminismo francês, que já não fornecia bem-estar social 

a todos. 

Para Dallari (2002), a ideia de Estado moderno passa a ser contestada a partir de 

práticas políticas que negam a participação social democrática com vistas à justiça 

social. A novidade do pensamento de Marx em sua Crítica, segundo Miliband (1983), é 

de que a reforma do Estado seria realizada pelas classes trabalhadoras mais baixas. Os 

filósofos marxistas posteriores irão reiterar exaustivamente o que chamarão de 

consciência de classe, de forma a relembrar e ressignificar em seus discursos a 

identidade da classe trabalhadora, constituindo uma cultura muito específica, expressa 

em folhetos e manifestos, mas também e, principalmente, em marchas, comícios e 

debates. 

Todavia, no final do século XIX, a comunicação por carta se popularizaria na 

Europa, apesar das taxas de analfabetismo continuarem altas. O desenvolvimento dos 

correios era sinal de desenvolvimento da nação e saber ler e escrever já era 

considerado sinônimo de erudição. A comunicação oral era vista como rústica e 

ultrapassada. 
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O telégrafo, criado em fins do século XIX, foi a primeira invenção elétrica a 

transmitir mensagens. A partir daí, a evolução tecnológica passou por mais de dois 

séculos de intensas transformações. Em 1876, Alexander Graham Bell apresentaria o 

telefone, e logo sem seguida seriam criados os primeiros aparelhos de radiodifusão, a 

partir de invenções envolvendo telégrafos sem fio. Em todos os países aonde chegou, 

o rádio teve papel imprescindível para aumentar o nível de informação da população 

como um todo, sendo importante instrumento para o debate político. 

Segundo Briggs e Burke (2006), após a crise do petróleo de 1973 e com a 

expansão da televisão, os países até então chamados de Terceiro Mundo contestavam 

o colonialismo cultural dos países chamados de Primeiro Mundo, em especial os 

Estados Unidos. Surgiam teorias de que a comunicação pelo telefone, rádio, televisão e 

computador afetava a identidade geográfica e social dos indivíduos, separando-os do 

espaço social em que se encontravam (CASTELLS, 1999). 

Por fim, na virada do século XXI, a internet se tornou uma das maiores 

propagadoras do fenômeno chamado globalização. As mais diversas economias ao 

redor do mundo passaram a ser interdependentes; as grandes ideologias e os 

movimentos de trabalhadores entraram em declínio com a individualização dos postos 

de trabalho; a desigualdade social se acentuou não somente entre norte e sul, mas 

dentro de cada país, e a produção e distribuição das culturas em impressos, áudio e 

vídeo passaram por um processo de integração global. Diante do desinteresse pelas 

ditas “grandes causas” da humanidade, passou-se a falar de mobilização social como 

uma das formas de assegurar a participação social democrática. Pensadores 

modernos, como Toro e Werneck (2004), passaram a definir o conceito não apenas 

com o valor de manifestações públicas em si, mas dos processos de comunicação que, 

quotidianamente, buscam convencer e envolver os sujeitos em ações ou campanhas.  

Nesse meio tempo, os sistemas políticos passaram por uma crise de legitimidade 

televisionada e os movimentos sociais ficaram cada vez mais fragmentados. O Estado 

(personificado na Constituição, que é expressão do Direito) deveria ser o ente criado 

para resguardar o bem-estar social, ou a justiça social no seio de uma identidade 

nacional clara. Contudo, Bauman (2007) dirá que a partir do momento em que os 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 100 

indivíduos começaram a perceber a incompetência do Estado em evitar o fracasso e o 

infortúnio individuais, cresceu o desinteresse pela ação coletiva e esfriou a 

solidariedade social. Assim, declinou a ideia de que a manutenção dos vínculos 

interpessoais assegurariam o bem-estar da comunidade (nacional ou local) por meio 

da busca dos interesses coletivos. 

Segundo Castells (1999), no turbilhão social em que o acesso à informação torna 

tudo questionável, desconstruindo a ideia de uma só Palavra-Força como nas tradições 

orais, as pessoas tendem a buscar de volta qualquer segurança que possa oferecer 

identidades como as religiosas, étnicas, territoriais e nacionais. Segundo o sociólogo, 

as três características fundamentais do que chama de “sociedade em rede” (a 

globalização que liquefaz as raízes, a flexibilidade das relações que individualiza a 

sociedade, e a crise da família patriarcal que subverte a sociabilidade e a sexualidade 

tradicionais) são disseminadas pelo fluxo dos meios de comunicação atuais, digitais e 

virtuais, de modo que, por consequência, o resgate da identidade passa a se voltar 

para outras formas de comunicação, como é o caso das tradições orais. Essas 

identidades (religiosas, étnicas, territoriais e nacionais) se configuram, então, como 

identidades de resistência que buscam substituir a “identidade legitimadora” 

(CASTELLS, 1999, p. 87) que entrou em crise com o declínio do ideal iluminista de 

Estado-Nação. 

 

2. O MST e seu programa de mobilização social 

 

Caldart (2001), assim como a própria história oficial do MST, apresenta o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra como fruto deste questionamento da 

capacidade do Estado em fornecer bem-estar a todos. Segundo a autora, a luta pela 

terra surgiu na década de 1970 de maneira fracionada e difusa no país. Somente em 

1 85, o MST definiria seu tríplice ob etivo o qual permanece até ho e: “lutar pela terra  

lutar por Reforma Agrária  lutar por uma sociedade mais  usta e fraterna” 

(www.mst.org.br, acessado em 09.07.2014). 
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A principal característica do MST é a ocupação do latifúndio realizada por meio 

da “mobilização de massa” (CAL AR, 2001, p. 208). Além das ocupaç es, também são 

características fundantes a multiplicidade de frentes de atuação (as mais diversas 

causas que constituem a luta do MST, levando em consideração uma visão holística da 

sociedade) e, por consequência da anterior, a diversidade de formas organizativas que 

torna difícil determinar a que tipo de instituição pertence o Movimento. Diante do 

ineditismo conceitual, o próprio MST se define como uma organização social de 

massas, capaz de se congregar em múltiplas formas, desde núcleos familiares até 

cooperativas, sindicatos e instâncias deliberativas nacionais. 

Ainda segundo Caldart, o MST deve ser encarado como um projeto educativo 

que tem por fim  ltimo a concretização da  ustiça social. “Trata-se de olhar para o MST 

como lugar da formação do sujeito social Sem Terra, e para a experiência humana de 

ser do MST [...] como um processo de educação, que é também um modo de produção 

da formação humana [...]” (CAL ART, 2001, p. 210, grifo da autora). 

É importante enfatizar que todos os processos históricos vividos pelo MST em 

suas três décadas de atuação nacional marcaram profunda e inequivocamente o termo 

“Sem Terra”.  ara Caldart, o conceito-ideia de sem-terra se aproxima, assim, do 

conceito-ideia marxista de classe trabalhadora, concluindo que o Sem Terra não é uma 

criação do MST, seu processo de constituição de sujeito é anterior ao Movimento, e 

que prossegue em desenvolvimento. Assim, a realidade do termo se torna mais forte 

na medida em que se materializa em um modo de vida e em uma cultura específica, 

uma “coletividade Sem Terra” (CAL ART, 2001, p. 212). 

 

4.1 O assentamento Vila Diamante 

 

É objeto de pesquisa deste trabalho o povoado Vila Diamante, assentamento do 

MST localizado na BR 222, no município de Igarapé do Meio, região da Baixada 

Maranhense, a 234 km da capital, São Luís. A Diamante (como é referida por seus 

moradores) caracteriza-se por uma produção agrícola familiar (em especial do arroz, 

do feijão e do milho, além da produção de coco babaçu e seus derivados, embora 
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também possua criação de frangos), sendo o mês de outubro o de maior colheita. As 

lideranças da comunidade contam sua população em famílias, e estimam que cerca de 

150 dessas famílias vivem lá, entre assentados e não-assentados. 

Vindos do sul e do centro-oeste, representantes do recém-criado Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra chegaram a Vitória do Mearim, município ao qual 

pertencia a fazenda, em 1989, atraídos pela existência de terras passíveis de serem 

desapropriadas, como a Diamante Negro. Iniciaram, então, o processo que chamam de 

mobilização, caracterizado pela busca em sindicatos e associações, de posseiros e 

outros lavradores interessados em obterem a própria terra. No dia 30 de junho de 

1989, cerca de 600 famílias, segundo os relatos colhidos durante a pesquisa, ocuparam 

a fazenda. 

 

4.2 A história oral na Vila Diamante 

 

A pesquisa de campo deste trabalho foi realizada nos dias 13 e 14 de julho de 

2013, 12 e 13 de outubro de 2013, e 23 e 24 de junho de 2014. A metodologia que 

norteia o presente estudo parte da pesquisa qualitativa/descritiva, do método 

etnográfico e da análise de conteúdo, enquanto o procedimento técnico utilizado 

foram entrevistas, observação e produção de diário de campo. O uso de mais de um 

método segue a prática das ciências sociais, mas se debruça sobre a observação das 

estratégias comunicativas que interessam a esta pesquisa. É importante ressaltar que 

embora a “lente” através da qual observamos o nosso ob eto de estudo guarde 

caraterísticas etnográficas, interessa-nos, particularmente, como jornalista, remeter 

nosso estudo às estratégias comunicativas, como já o dissemos. Se mostrar, como 

ensina Silva (2011), “é um empreendimento antropológico, descritivo, etnográfico e 

profundamente narrativo”, “cobrir” o ob eto de estudo, como o faz o  ornalista, 

implica a “imersão presencial”, o “mergulho interpretativo”, pois, “quanto mais se 

cobre, recobrindo teórica e metodologicamente o ob eto, mais se tende a descobrir” 

(SILVA, 2011, p. 47). 
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Desta feita, para a análise de conteúdo foi escolhida a categoria Palavras 

Recorrentes, para observação da frequência com que certas palavras ocorrem no 

discurso a fim de avaliarmos o grau de entranhamento de conceitos relativos à 

pertença ao MST e às formas comunicativas utilizadas para promover tal pertença. 

Torres (2010) afirma que a pedagogia do Movimento acontece de forma não-

linear, perpassando a educação formal e a não-formal. Neste contexto, é possível 

compreender a recorrência das palavras “escola” e “noite no acampamento”. Nas sete 

entrevistas colhidas (cujos entrevistados constam aqui com nomes fictícios), essas 

palavras foram mencionadas 9 e 5 vezes, respectivamente, conforme demonstrado no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 1: Recorrência de palavras referente à “escola” e “noite no acampamento” 

 

PALAVRAS 

Escola Noite no acampamento 

Joaquim 

"A gente vem tentando 

resgatar isso, a escola tem feito 

isso. Todo ano a escola faz um 

momento que eles dão o nome 

de 'A noite no acampamento'” 

"Todo ano a escola faz um momento 

que eles dão o nome de “A noite no 

acampamento”, aonde a gente 

mobiliza a comunidade pra resgatar 

esse histórico da luta pela terra 

aqui..." 

Marcos 

"Sempre a escola ensina, né? O 

Movimento que ajudou a nós a 

construir esse assentamento e 

sempre eles vem passando. A 

diretora da escola vem 

passando pra gente." 

"Aí todo ano eles realizam aí a Noite 

no Acampamento, que é aí que eles 

trazem a história do assentamento, 

traz a história do Movimento, como 

foi constituído, os trabalhadores que 

morreram pela essa terra... isso tudo 

vai conscientizando as pessoas e aí vai 

mudando o modo de vivência, né?" 

Luciana 

"...hoje, eles sabem porque 

sempre a gente vai 

alembrando isso aqui, vai 

relembrando tudo isso que a 

gente passou aqui. Através até 

de... pela escola. A escola 

sempre passa pra todos os 

"A escola sempre passa pra todos os 

alunos e todo ano se faz uma Noite no 

Acampamento, né, repassando tudo 

aquilo que a gente viveu aqui: como a 

gente ocupou, como a gente resistiu, 

que a gente sofreu aqui, a gente 

passou por muitas dificuldades..." 
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alunos e todo ano se faz uma 

Noite no Acampamento, né..." 

Patrício   

"Outro dia, as menina foram fazer a 

Noite no Acampamento e eu ia falar 

sobre a reocupação." 

Moisés 

"Um outro momento que a 

gente também lembra com 

uma importância muito 

grande, foi quando uma 

mobilização que a gente foi pra 

cidade de Vitória reivindicar 

escola pras nossas crianças..." 

"A mesma forma é a Noite no 

Acampamento, né? Também é uma 

data que marca porque ela é o 

momento onde a gente volta a 

lembrar desses momentos que a 

gente viveu." 

Fonte: Produção do autor (2014) 

 

A Noite no Acampamento, sempre citada quando se trata de contar a história da 

Vila Diamante, é um evento organizado anualmente pelas professoras das escolas 

municipais do assentamento no qual é rememorada toda a história de reivindicações 

da Diamante. Realizada sempre em junho, antes do dia 30 (aniversário do 

assentamento), a Noite no Acampamento mescla encenação e contação de história a 

partir de elementos artísticos – poesia, canto e teatro – e simbólicos, como a presença 

da bandeira do Movimento, dos instrumentos do trabalho no campo, das vestimentas 

dos trabalhadores e das comidas típicas. O ato começa ao cair da noite, e com a 

chegada das pessoas das demais comunidades vestidas como trabalhadores rurais. 

Acontece, então, o que chamam de mística, e o ato prossegue noite adentro. 

Mística é como o MST chama uma espécie de ritual simbólico realizado antes de 

suas reuniões, encontros, congressos etc., podendo ser também realizada ao final das 

atividades ou durante os períodos de ocupação de terras. Durante os momentos de 

mística, os participantes resgatam símbolos que recordem a história de seu 

assentamento/acampamento, transmitindo valores, reinterpretando a realidade social 

e, principalmente, fortalecendo a identidade coletiva e as convicções dos militantes. 
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A mística é um resquício da religiosidade que, segundo Torres, esteve presente 

desde o início do MST. O que é importante para este trabalho é que, ao resgatar a 

memória de forma simbólica e artística, em momentos como a Noite no 

Acampamento, o MST aproxima sua cultura de uma espécie de espiritualidade que 

lembra a ligação entre as comunidades tradicionais orais e os elementos da natureza, 

em especial a terra. A Noite no Acampamento se apresenta como o ápice da expressão 

da história oral da Vila Diamante, uma materialização do processo dialético de 

múltiplas temporalidades que citamos com Delgado. Como nas antigas comunidades 

de tradição oral, a Noite no Acampamento da Vila Diamante evoca o passado para dar 

sentido ao presente e delinear quais devem ser as perspectivas de futuro de seus 

moradores. Ao mesmo tempo, este processo, importante porque muito citado nas 

entrevistas, institui as vozes autorizadas (ZUMTHOR, 1993) responsáveis pela coesão 

do “quadro moral” da comunidade, que as transforma em autoridades. 

Assim é com a Escola, aqui escrita com “E” mai sculo porque se apresenta, no 

discurso dos moradores da Vila Diamante, como uma entidade específica dotada de 

autoridade ou, como diria Foucault, de poder. Embora haja três escolas na 

comunidade, os su eitos marcaram sempre em suas falas: “a Escola organiza”, “a 

Escola ensina”, “as professoras da Escola”. E embora o MST preze por um pro eto 

pedagógico holístico, em que pese momentos como a própria mística como parte do 

processo de formação, essa concepção também é fruto da identidade nacional do 

MST, que, segundo Torres, estabelece como inseparável as ações de luta pela terra da 

conquista da educação. 

Representantes da Escola, as professoras são igualmente tratadas como 

autoridade, e constituem o Coletivo de Educação do assentamento. Ao lado delas, os 

mais velhos que participaram da ocupação da fazenda Diamante Negro Jutaih 

igualmente são reconhecidos como autoridade, sendo seus nomes referenciados 

quando se trata da história da Diamante ou de deliberações sobre ações que o MST 

organizará, reiterando as estruturas de poder. 

São estas vozes autorizadas que dão coesão à memória que constrói identidade 

coletiva, e o fazem, na Vila Diamante, por meio de processos dialógicos orais. Esta 
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identidade reiterada, tem o ob etivo de ir “conscientizando as pessoas” (Marcos). A 

recorrência das palavras “reunião” e “mobilização”, contidas no quadro abaixo, 

demonstra que além da Noite no Acampamento há outras formas de conscientização 

das pessoas. Elas são mencionadas 14 e 10 vezes, respectivamente.  

 

Quadro 3: Quadro de Recorrência de palavras referente à “reunião” e “mobilização” 

 

PALAVRAS 

Reunião Mobilização 

Joaquim 

"(a minha mãe) começou a 

participar das reuniões de... pra 

ocupação da área, e aí... Foi 

através dessas reuniões pra 

ocupação da área,..." 

"E aí essas pessoas eram 

convidadas a participar de uma 

reunião e convidar as demais pra 

participar das reuniões..." 

"Depois da ocupação eu vim pra 

ocupação e até hoje tô e participo das 

atividades do Movimento, né? Das 

mobilizações, das articulações..." 

"E com a mobilização pra ocupação a 

gente viu que era uma saída né?" 

"Na época, a mobilização era feita de 

casa em casa, né?" 

"E aí essas pessoas eram convidadas a 

participar de uma reunião e convidar as 

demais pra participar das reuniões pra 

mobilização, pra fazer a ocupação." 

"Todo ano a escola faz um momento 

que eles dão o nome de “A noite no 

acampamento”, aonde a gente mobiliza 

a comunidade pra resgatar esse 

histórico da luta pela terra aqui, na área 

Diamante Negro Jutaih..." 

Marcos     
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Luciana 

"...procurou as pessoas pra 

reunir, pra conversar, saber se as 

pessoas precisavam, tavam 

precisando de terra pra morar, 

pra trabalhar. " 

"Primeiro eles iam nas casas, 

conversavam com as pessoas, 

convocavam reunião, né? Lá tinha 

uma creche e então eles 

convocaram as pessoas pra fazer 

as reuniões na creche, lá. E aí lá a 

gente se reunia e ia discutir." 

"Aí as pessoas se reuniram, 

fizeram várias reunião, aí fizeram 

as assembleias..." 

  

Patrício "Eles fazendo reunião, 

começaram em abril, em março." 

"...pra mobilizar as pessoas e saber das 

pessoas se eles tinham interesse de ter 

um pedaço de chão..." 

Suzana 

"Na época eu era muito pequena 

ainda, né, mas fizeram reuniões... 

‘que eles fazem reuni es nas 

periferias das cidades pra 

organizar o povo." 

"A gente sempre gosta de ouvir os 

mais velhos e quando tá assim um 

grupo reunido..." 

  

Moisés   

"E aí a gente faz uma assembleia, né, pra 

poder conjunturar todo mundo qual é o 

objetivo da mobilização. 

Então a gente também aproveita a 

próprias atividades... a celebração pra 

dá aviso – ‘Oia, vai ter mobilização dia 

tal, tamo convidando todo mundo’, né  

E utilizamo também a rádio pra 

convocar, pra convidar as outras 

comunidades pra fazer parte da 

mobilização." 

"...foi quando uma mobilização que a 

gente foi pra cidade de Vitória 
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reivindicar escola pras nossas crianças e 

agente teve um confronto com a polícia, 

né?" 

FONTE: Produção do autor (2014) 

 

Nas falas dos entrevistados encontramos dois sin nimos para “mobilização”: 1) o 

ato de convidar, de convocar pessoas para uma causa específica; 2) o próprio ato 

reivindicatório em si, como no trecho: “[...] foi quando uma mobilização que a gente 

foi pra cidade de Vitória reivindicar escola pras nossas crianças” (Moisés). Contudo, 

confirmando o pensamento de Toro e Werneck (2004), o primeiro sinônimo é 

majoritário nas falas, e corresponde à forma do MST reunir e organizar seus possíveis 

militantes. Ao promover um ato público de reivindicação ou uma deliberação sobre um 

tema importante, as lideranças da Vila Diamante avisam nas reuniões dos coletivos, 

sindicatos e cooperativas, bem como durante as celebrações religiosas nas igrejas da 

comunidade. Para assegurar que todos ou a maioria participem, as lideranças ainda 

convidam de porta em porta, e avisam na rádio na comunitária. Durante a pesquisa, 

nenhuma resposta citou o uso de celulares e internet como meios para mobilizar os 

moradores. 

Cada uma das palavras recorrentes escolhidas para a análise estão alinhavadas 

pela clareza pedagógica do MST sobre uma educação não-linear de seus membros. 

Mobilizam-se sujeitos de forma oral presencial porque acreditam que esta forma de 

comunicação transmite credibilidade; elencam-se as necessidades em comum que os 

sujeitos têm e se constrói uma teia de subjetividade em torno delas por meio da 

recordação heroica e mística do passado, aprofundando a consciência de classe, a 

identidade coletiva; e preserva-se o senso de participação social democrática 

(MILIBAND, 1983) em espaços formais e informais – tudo isso para assegurar a 

continuidade do que chamam luta. 

“Luta” é a palavra mais recorrente nas 7 entrevistas colhidas, mencionada 19 

vezes. No cenário político brasileiro, o simples ato de utilizar o termo “luta” como 

sinônimo de reivindicações por causas sociais denuncia a formação da qual procede o 

enunciador. Em todas as 19 vezes em que foi mencionada, a palavra “luta” era 
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sinônimo de reivindicação. Ela designa todo o processo que envolve a busca por 

direitos, desde as mobilizações e até os atos públicos, como as marchas e os protestos. 

Nas falas, a “luta” é tratada como uma urgência permanente do assentamento. Ela 

está no passado mitológico, mas o presente também deve mantê-la e alimentar o 

desejo de continuá-la no futuro. 

 

5. Conclusão 

 

No assentamento Vila Diamante, a luta é condição da comunidade. Mas, para 

mobilizar os sujeitos para esta mesma luta, não basta realizar convites esporádicos. Na 

visão dos entrevistados, é necessário relembrar o passado glorioso para que as 

experiências se tornem referências de hábitos a serem preservados (DELGADO, 2006); 

é necessário convocar a comunidade para reuniões e assembleias, onde o presente 

será discutido por todos em regime democrático, a fim de que todos se sintam 

participantes do futuro (DALLARI, 2002); é necessário relembrar nas escolas o que fez 

o MST; repetir a importância da luta pela terra nos encontros informais, nos pequenos 

grupos sociais e nas famílias. Em suma, mobilizar os sujeitos para a luta é produzir um 

processo de educação e formação de identidade eminentemente oral. 

E por que eminentemente oral? Porque, diriam Toro e Werneck, esse processo 

de educação só consegue ser eficaz, como no caso do MST, por meio da instituição de 

uma cultura, como a cultura da Coletividade Sem Terra, da qual fala Caldart. E culturas, 

como fruto e expressão dos valores ideológicos e dos discursos, só podem se instituir 

dentro de comunidades, aqui entendidas como povo organizado socialmente em um 

espaço geográfico específico com uma identidade específica (BAUMAN, 2003). Em 

comunidades como a Vila Diamante, a cultura se expressa nos costumes (o conversar 

nas calçadas e à beira do campo de futebol); nas expressões folclóricas (a Noite no 

Acampamento e as festas de aniversário do Assentamento e de São João); na 

organização social (em sindicatos, coletivos, cooperativas, igrejas e famílias) e na 

produção de conhecimento (passado de pais para filhos por meio do diálogo) – todos 

feitos, na Vila Diamante, principalmente por meio da oralidade que, segundo a 
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entrevistada Suzana, transmite mais credibilidade. Bauman dirá que é impossível 

chamar de comunidade qualquer organização social sem uma história duradoura de 

biografias partilhadas e uma expectativa de interação frequente e intensa. 

O enraizamento cultural é cuidado, especialmente, pelas professoras e demais 

lideranças do assentamento, que promovem a coesão social ao recordar o correto e o 

justo por meio do projeto educacional não-linear do MST que compreende a educação 

formal (escolas) e informal (o aprendizado doméstico, as festas e atos públicos). O fato 

de parte dos momentos de educação informal, como a Noite no Acampamento, 

acontecer em um contexto de reconstituição mitológica, auxilia na fixação mnemônica 

dos sujeitos tanto quanto as narrativas fantásticas das antigas tradições orais.  

É válido ainda ressaltar que a predominância da oralidade na mobilização social 

da Vila Diamante não exclui outras formas de comunicação, embora estas outras 

formas estejam vinculadas à oralidade ancestral, como é o caso do uso de aparelhos 

telefônicos e da rádio comunitária. Também a utilização de computadores, segundo as 

lideranças, não é significativa porque poucos moradores possuem tal equipamento. 

Contudo, o acesso rotineiro à internet realizado pelos jovens por meio dos celulares 

pode significar um princípio de mudança no equilíbrio das diferentes formas de 

comunicação da Vila. 

Por fim, fica clara a efetividade da linguagem oral interpessoal para a 

mobilização social, não de forma arbitrária, mas como meio eficaz de comunicação em 

um processo holístico de educação e de construção da identidade coletiva para esta 

mesma mobilização. Dizemos holístico porque leva em conta a educação formal e a 

informal como processo permanente, inclusive usando de elementos ligados à 

espiritualidade. 

Não desejamos, com isso, afirmar que a oralidade tenha qualquer prerrogativa 

sobre outras formas de comunicação. O intuito foi apenas o de demonstrar que, como 

afirmam Briggs e Burke, as formas antigas e novas de comunicação sempre conviveram 

entre si, encontrando o papel social de cada uma em cada momento histórico. Desta 

forma, em nosso tempo tomado pelo frisson das comunicações midiática e 

midiatizada, igualmente utilizadas como meio para mobilização das consciências, este 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 111 

trabalho vem demonstrar que as formas de comunicação mais tradicionais podem e 

devem ser levadas em conta nos processos sociais, em especial para a mobilização das 

pessoas pela garantia de seus direitos. 
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A ALTERNÂNCIA DE POSIÇÕES MASCULINA E 
FEMININA E AS RELAÇÕES ENTRE SEXO, AMOR E 
MORTE EM MATADOR, DE PEDRO ALMODÓVAR. 
                                                                               

 

                                                                                       DÓRRIO, Maria Argentina Húmia15
 

 

 

RESUMO: Este trabalho objetiva analisar em Matador, de Pedro Almodóvar, as 

relações entre sexo, amor e morte. Este filme metaforiza, por meio do espetáculo 

tauromáquico, uma alternância de posições masculina e feminina na relação entre 

homem e mulher. Partimos da hipótese de que esta obra nos dá a ver que o ato sexual 

remete ao que Lacan chamou “a pequena morte” e que Almodóvar procurou, por 

meio de uma fábula, nos apontar. Nossa abordagem será ancorada, sobretudo, em 

Arlindo Machado, Michel Leiris e Jacques Lacan. 

Palavras-chave: Masculino; Feminino; Sexo; Amor; Morte. 

ABSTRACT: This study sought to analyze in Matador, by Pedro Almodóvar, the 

relationship between sex, love and death. This movie is a metaphor, through the 

tauromachy, of the alternating male and female positions in the relationship between 

man and woman. This work enables us to see that the sexual act refers to what Lacan 

called "the little death", which Almodóvar sought to point out through a fable. Our 

approach is anchored mainly on the works of Arlindo Machado, Michel Leiris and 

Jacques Lacan.   

 Keywords: Male; Female; Sex; Love; Death. 
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1. A Alternância de Posições Masculina e Feminina. 

O filme Matador (1985 – 1h36min) de Pedro Almodóvar é, tal como a própria 

tauromaquia, espetáculo, entretenimento e arte. Este filme é construído linearmente; 

tem, porém, como veremos, um ritmo que representa os passes ritmados e arriscados 

de um espetáculo taurino, tematizando o sexo, o amor e a morte. 

 Almodóvar, conhecido por ser um diretor de atrizes, tem em Matador um filme 

protagonizado por homens. Diz o cineasta, em entrevista a Strauss: 

Matador é o primeiro filme em que abordo personagens masculinas e 
lhes dou um papel na história [...] As personagens masculinas de 
Matador pertencem também à perspectiva simbólica que determina 
todo o filme. (ALMODÓVAR, citado por STRAUSS, 2008, p. 80 -81). 

 Veremos como é apresentado, neste filme, o binômio vida/morte, permeado 

pelo clímax do êxtase sexual.  O filme inicia com a imagem do personagem do ex-

toureiro Diego Montes, protagonizado por Nacho Martínez, masturbando-se enquanto 

assiste a cenas televisivas de violência, seguida de morte. Os objetos usados para os 

assassinatos são notadamente de simbologia fálica, cortantes e penetrantes: navalhas, 

punhais, serras. A presença do sangue e a necessidade de que as vítimas morram ao 

final de cada cena são elementos fundamentais, como veremos, para o gozo do 

personagem. Nesta cena Diego ocupa uma posição de voyeur. No entanto, não nos 

oferece um ponto de vista subjetivo. Para Arlindo Machado, 

[...] persistem nos filmes voyeuristas características marcadamente 
emblemáticas do cinema dos primeiros tempos, como a frontalidade, a 
interpelação direta do espectador pelo ator. A imobilidade da câmera, a 
repetição constante dos mesmos enquadramentos, a inexistência de 
ligações entre as várias cenas miradas [...] e o confinamento do 
personagem no cubo cênico. (MACHADO, 2008, p. 131). 
 

Nesta observação, Arlindo Machado exemplifica a cena a que nos referimos. 

Diego é interpelado diretamente pelo espectador, por meio de um enquadramento 

frontal de uma c mera imóvel, no qual o personagem fica confinado no “cubo cênico”. 

Tal enquadramento, de fato, não tem ligação com a cena que se segue. 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 115 

Desta posição de voyeur, Diego passa à posição de mestre em tauromaquia. É 

exibida, em um quadro-negro em que está desenhada detalhadamente, a imagem de 

uma plaza de toros16 subdividida espacialmente. Suas aulas são o que chama de “a arte 

de matar”, ao explicar como se toureia um touro bravo. No mesmo instante em que 

começa a narrar a entrada do touro na arena, surge na tela a imagem de uma mulher 

sensualmente vestida. Seus movimentos são lentos, porém decididos. Tem os cabelos 

escuros e presos por um alfinete, objeto pontiagudo e elaborado. É um típico alfinete 

com que as mulheres prendem seus cabelos na Espanha, historicamente. Seus 

movimentos e o de suas roupas lembram os movimentos da capa de um toureiro ao 

provocar o touro. Simultaneamente à narrativa do mestre e em consonância com ele, 

esta mulher, de longe, atrai lentamente um homem que, ante seus sutis meneios, 

dirige-se até ela. Sobre esta alternância de imagens que acontecem ao mesmo tempo, 

vejamos o que afirma Arlindo Machado, 

No caminho que leva o cinema na direção da série sintagmática linear há 
ainda mais um interregno decisivo: o período de vigência da chamada 
montagem paralela [...]. Na montagem paralela, em vez de se fazer 
suceder uma sequencia linear de ações sucessivas (no tempo) e 
contíguas (no espaço), faz-se a alternância de dois espaços diferentes 
[...] que vão se sucedendo um depois do outro na tela, de modo a sugerir 
ações paralelas. [...] são basicamente filmes de ações paralelas, pois 
visam contrapor, não sem uma ponta de ironia e de crítica social, dois 
mundos diferentes [...]. No final, os dois mundos se encontram no 
mesmo espaço [...]. (MACHADO, 2008, p. 138-139). 

 

 Matador é um filme construído “linearmente”. Como explica Arlindo Machado 

(2008), a montagem paralela se dá por meio da alternância de dois espaços diferentes. 

Esta alternância de posições indica, portanto, na própria montagem, uma 

representação da tauromaquia. Lembremos que, segundo Michel Leiris (2001, p. 12), 

“a altern ncia dos processos de sacralização e dessacralização”, ou se a, o ritmo é o 

movimento fundamental da atividade erótica, diretamente relacionada à tauromaquia. 

Tal alternância de posições metaforiza a representação do espetáculo tauromáquico 

em sua estrutura. 

                                                             

16 
Circo onde se combate com touros, arena.  
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Temos já aqui uma inversão de papéis em que a tauromaquia se fará 

representar ao longo de toda a cena. O toureiro representado pelo homem e que 

provoca  

o touro, manifesta-se nesta imagem no papel da mulher que, por meio de sua 

provocação atrai o homem até si. A toureadora está munida de seu vistoso alfinete e o 

homem, a princípio, apenas seduzido por ela. No momento em que ele, 

vacilantemente, aproxima-se dela aceitando o convite para sentar-se a seu lado, o 

mestre toureador em sua aula diz algo que merece registro: “Há um momento em que 

o touro ataca, pedindo para morrer e mostrando-nos como matá-lo”: uma alusão à 

reação do homem que, respondendo à provocação da mulher, aproxima-se pedindo 

para ser seduzido e dizendo-lhe como. 

 Vemos, pela primeira vez, a imagem do mestre caminhando ao longo da sala de 

aula. O mestre manca devido a uma falha cometida na arena. É o vestígio de um sério 

ferimento causado por um touro que ele não consegue dominar, encerrando sua 

carreira na arena e iniciando a de professor de tauromaquia. Agora já não mata touros, 

apenas ensina como fazê-lo. Suas explicações quanto ao que é preciso fazer para 

“entrar a matar” são simultâneas à imagem da mulher atraindo seu parceiro. Esta cena 

funciona, em sua estrutura, como uma representação do espetáculo tauromáquico, 

graças ao recurso da montagem alternada e à alternância nas posições assumidas 

pelos personagens. 

 Primeiro, diz ele, é preciso “matar recebendo”. Neste instante vemos o 

homem recebendo a investida da mulher. Aqui novamente os papéis se invertem: ela, 

em seu papel feminino e como o touro, investe; ele, em seu papel masculino de 

matador, a recebe. Quando o mestre salienta que para “entrar a matar” é preciso 

colocar o braço em  ngulo reto, formando uma cruz, acrescenta: “o estoque deve ser 

um prolongamento do braço”, ou se a, a espada deve ser um prolongamento de seu 

corpo. “ evagar, levamos a muleta ao focinho do touro, trazendo-o a nós, cansando-

o”. Enquanto diz isso, novamente a mulher assume o papel convencionalmente 

masculino de matador, atuando com seu parceiro, exatamente como o toureador com 
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o touro. Ela é que o ataca, excitando-o e trazendo-o para si. Excitado, ele espera que 

ela invista, venha até ele e deixe-se penetrar. Ele volta a seu papel masculino. 

Enquanto a penetra, ela, por sua vez, retira o alfinete dos cabelos cravando-o nas 

costas do parceiro, num lugar muito específico de sua anatomia: o alto de sua coluna 

vertebral, onde se forma uma fenda. Esta fenda é cuidadosamente delimitada por um 

beijo, deixando na pele de sua vítima a marca vermelha de uma boca entreaberta. É o 

lugar em que as omoplatas se encontram, e que dá livre passagem à penetração do 

longo alfinete, matando-o. Mesmo ponto da anatomia do touro por onde entra 

facilmente a espada e, ainda, uma metáfora da fenda vaginal. No auge do êxtase de 

ambos ela mata o parceiro, assumindo novamente um papel masculino. Esta cena 

curta é repleta de significado. Alterna-se em sincronia com imagens que mostram o 

ritmo de uma tourada com sua estocada final. A alternância de papéis 

convencionalmente considerados como masculino e feminino e os diferentes pontos 

de vista da câmera se dão ritmicamente e com toda naturalidade, como os passes de 

um toureiro na arena. 

O êxtase da matadora é equivalente ao do mestre matador. Não podem gozar 

plenamente porque sobrevivem ao ponto alto de sua experiência, voltando a cair no 

lugar comum da existência cotidiana, ou seja, a própria condição humana. Segundo 

Píer Paolo Pasolini, citado por André Parente em Teoria Contemporânea do Cinema – 

Volume I, esta ideia de morte no clímax de uma situação, parece evocar o próprio 

conceito de montagem cinematográfica: 

Cada imagem do filme é um corte, um ponto de vista, sobre todo o cinema 
ou da vida (= ao plano-sequência contínuo, ideal, insignificante, aberto) É a 
montagem que estabelece a relação da imagem com o todo, e é 
precisamente graças à montagem (= morte para Pasolini) que os 
acontecimentos que compõem o presente infinito e incerto de nossa vida 
servem para nos exprimir. [...]. Pasolini expressa seu desprezo por [...] 
cineastas que se recusam a montar seus filmes (= morrer). Ou seja, que 
eles não concebem o plano e a montagem segundo os processos de 
diferenciação (Não existe imagem privilegiada) e de integração (não existe 
síntese ou todo). (PASOLINI, citado por PARENTE, 2005, p. 272-273). 
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Este raciocínio de Pasolini parece apontar para o fato de que a vida não é um 

filme, ou seja, na vida não existe “imagem privilegiada”, nem a possibilidade de uma 

“síntese ou todo”,  á a obra cinematográfica exige estes elementos. Quer dizer, “o 

fechamento do narrado é uma variável, o fechamento da narrativa é uma constante”. 

(Metz, 2007, p. 38).  

  Almodóvar afirma que este é seu filme mais estranho e bizarro. Trata-se, 

evidentemente, de uma fábula, cujos heróis só encontrariam lugar numa lenda 

“porque representam o que não se consegue fazer na vida.” (Almodóvar, citado por 

Strauss, 2008, p. 75), isto é, morrer no exato instante do êxtase máximo. Comenta o 

próprio diretor17, a respeito deste filme, em entrevista concedida a Frederic Strauss, 

É difícil falar de Matador porque é preciso falar sobre o que as 
personagens representam, e não o que elas são verdadeiramente [...] 
Evidentemente Matador não é um filme sobre touradas. Limitei-me a 
por em paralelo o cerimonial da tourada e o das relações íntimas entre 
duas pessoas para tratar do tema principal do filme: o prazer sexual 
ligado à morte. Na relação que o filme descreve entre o ex-matador e a 
advogada, os tradicionais papéis masculino e feminino se invertem. [...] 
Quando veste sua roupa brilhante e rígida, quase uma armadura, o 
toureiro tem algo de gladiador. Mas a roupa é também muito justa, e 
obriga o toureiro a ter gestos que não são particularmente masculinos, a 
saltitar como uma dançarina. Nos primeiros lances da tourada, o 
toureiro representa a tentação, é ele que provoca o touro, que o chama 
para seduzi-lo; é um papel tipicamente feminino. Pelo contrário, o papel 
de Assumpta Serna em Matador é, no início, muito masculino: é ela 
quem assume a parte ativa da relação com os homens, é ela quem, por 
fim, os penetra, matando-os com as agulhas com que prende os cabelos, 
o que é uma imitação proposital do toureiro. Assim, ao longo de todo o 
filme, os papéis femininos e masculinos se invertem, constantemente. 
Em certos momentos a mulher é o toureiro, em outros, o touro. 
(ALMODÓVAR, citado por STRAUSS, 2008, p. 76-77). 

 

 Almodóvar ressalta a alternância de posições feminina e masculina entre os 

personagens, indicando a própria alternância presente nos passes tauromáquicos. 

Almodóvar lembra que faz uso de fortes elementos de sua cultura para falar do 

universal, do humano. “Os touros, por exemplo, um dos elementos mais específicos, 

                                                             

17
 Consideramos pertinente trazer à baila a palavra do diretor do filme em questão, dado ser ele um representante da cultura em 

que se insere a tauromaquia. 
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mais representativos e provavelmente mais sagrados de minha cultura.” (Almodóvar, 

citado por Strauss, 2008, p. 75). Não pretende que os espectadores se identifiquem 

com dois assassinos, “mas com a sensibilidade, a mentalidade dos assassinos, com a 

ideia da morte que esses heróis encarnam, e não com sua realidade” (ibid.) De acordo 

com Christian Metz, 

Reencontramos aqui a impressão de realidade, fenômeno de muitas 
consequências estéticas, mas cujos fundamentos são sobretudo 
psicológicos. Este sentimento tão direto de credibilidade vale tanto para 
os filmes insólitos ou maravilhosos como para os filmes “realistas”.  ma 
obra fantástica só é fantástica se convencer (senão é apenas ridícula) e a 
eficácia do irrealismo no cinema provém do fato de que o irreal aparece 
como atualizado e apresenta-se aos olhos com a aparência de um 
acontecimento, e não como uma ilustração aceitável de algum processo 
extraordinário que tivesse simplesmente sido inventado. Os assuntos de 
filme podem ser classificados em “realistas” e “irrealistas”, como se 
queira, mas o poder atualizador do veículo fílmico é comum aos dois 
“gêneros”, garantindo ao primeiro a sua força de familiaridade tão 
agradável à afetividade, e ao segundo seu poder de desnorteio tão 
estimulante para a imaginação. (METZ, 2007, p. 18). 
 

 Este comentário de Metz remete à “irrealidade” de Matador, ou seja, ao seu 

caráter de fábula. Se a fábula, por mais inverossímil que seja, convence o espectador, 

isto se dá pela eficácia do poder atualizador da imagem cinematográfica, ou seja, com 

o que se apresenta com a aparência de um acontecimento que desnorteia e estimula a 

imaginação e, portanto, é, não apenas aceitável, mas bem-vindo. 

O mestre matador prossegue com suas aulas na arena, pensativo e solitário. A 

cena, através de um corte, se dá imediatamente após a cena em que Maria Cardenal 

obtém o máximo do êxtase sexual com o homem que acaba de matar durante o ato.  

2. A Tauromaquia como metáfora das relações entre Sexo, Amor e Morte. 

Quando disser ao instante que passa: demore-se um pouco mais, 
instante, você é tão belo, então você poderá me prender com correntes, e 

eu consentirei de boa vontade em perecer.      Goethe, Fausto (Fausto a Mefisto). 

Ao sair, Maria entra no carro e imediatamente retoca os lábios. Com esse 

gesto parece estar renovando suas forças. O vermelho de sua boca é uma marca 

registrada. Ao notar a presença do automóvel de Diego Montes encostado logo atrás 

do seu, sobressalta-se e foge, sabendo que será seguida. Esta cena, em que Maria o 
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atrai e Diego investe, perseguindo-a, enquanto ela, a cada investida, retira-se da 

possibilidade de “ser atacada”, é metáfora do espetáculo tauromáquico.   iego usa um 

par de óculos escuros, sugerindo o olhar de alguém que vê sem ser visto ao proteger 

seus olhos com escuras lentes. Ela para em frente a um cinema e entra. Diego, ela o 

sabe, fará o mesmo. Ao entrar, depara-se com uma grande tela de cinema, em que se 

vê a última cena de um filme americano antigo: trata-se de Duelo ao Sol, de King Vidor 

(1946). O título deste filme remete ao espetáculo do próprio tauromáquico que, afinal, 

é também um duelo ao sol. Ao sol da Espanha.  Diego entra e assiste conosco o filme 

para o qual ela o arrasta a ver. Neste momento o filme sofre a intervenção inventiva 

de um intertexto. Sobre esta intervenção, vejamos as palavras de Eduardo Peñuela 

Cañizal: 

A meu ver a intertextualidade se me afigura [...] um instrumento eficaz 
para isolar sentidos que se camuflam na polissemia da ambiguidade que 
se implicita. Creio que sem ele seria impraticável a leitura dessas 
camadas de significância submersas em muitas das passagens 
consideradas pela crítica realistas e, amiúde, pobres de significação. Este 
instrumento [...] talha as superfícies visíveis da matéria expressiva, para 
nos deixar ver a interioridade onde se alojam significâncias que 
pertencem a uma imaginação que, através da ferida aberta a um 
significante aparentemente trivial, chega até nós como um rumor. 
(CAÑIZAL, 1993, p. 330). 

 

 Este instrumento inventivo, portanto, mescla textos isolando sentidos 

camuflados e enriquecendo a significação do filme por meio desta “falha” que nos dá 

acesso a significâncias evocadas pela imaginação. O filme antigo atualizado, formando 

um novo texto, levanta questões contemporâneas. 

 Maria arrasta Diego até o cinema como a um peixe pego pelo anzol; peixe 

este que, a princípio, não desconfia que foi pego, muito menos arrastado. A cena que 

ela o leva a ver é a de um duplo assassinato entre um homem e uma mulher que dizem 

amar-se perdidamente. Os dois personagens juntamente conosco, seus espectadores, 

assistem ao que se passa na grande tela: um homem no alto de uma montanha chama 

por uma mulher que está escondida atrás de um penhasco. Somente ela o vê 

enquanto ele, completamente exposto à sua e à nossa visão, é alvejado por ela. O 

homem diz não ter acreditado na mulher quando ela o avisou de que sabia atirar. 

Quando se certifica de que o homem está agonizando, a mulher sai de seu esconderijo 
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expondo-se à visão dele e, portanto, à morte. Ao sair de seu esconderijo, sua 

exposição parece ser uma espécie de pedido para morrer. É então que ele a alveja. A 

mulher agonizante arrasta-se até o homem e ambos morrem juntos e abraçados. A 

 ltima coisa que ele lhe diz é: “Agora você é minha”.  

Esta alusão ao cinema e, mais ainda, ao cinema americano mostra que o tema 

a que alude Matador não é novo, muito menos, uma particularidade cultural. Alude-se 

a um filme tipicamente hollywoodiano. Este recurso de inserção de um filme-dentro-

do-filme, metaforiza a temática de Matador, em que Maria Cardenal atrai Diego 

Montes para assistirem juntos ao final de um filme que anuncia o destino destes dois 

personagens. Ao atraí-lo até o cinema, parece dizer-lhe: “Olhe, aqueles ali na tela 

somos nós”.  Ao término de Duelo ao Sol, Maria sai da sala de exibição e vai até o 

banheiro. Diego, em seu percurso, segue-a até o mesmo local. Ela quer saber por que 

ele a segue; ele observa-lhe que aquele é um lavabo de homens. Maria então lhe 

responde: “Não confie nas aparências”.  urante todo o filme estas duas personagens 

estão em um constante jogo em que as posições masculina e feminina se alternam, 

metaforizando assim, o jogo do espetáculo tauromáquico.  

Ao entrar num lavabo de homens, Maria parece explicitar essa alternância, 

sem deixar de questionar as “aparências”. Questionamento este que parece evocar a 

própria natureza da imagem cinematográfica enquanto aparência. Segundo Jean 

Baudrillard, 

A profundidade sempre emerge oblíqua por trás do corte, o sentido 
sempre emerge oblíquo por trás do traço.  O discurso manifesto tem 
estatuto de aparência trabalhada, atravessada pela emergência de um 
sentido. [...] a armadilha das aparências. Aparências não de todo frívolas, 
mas lugar de um jogo e de uma aposta, de uma paixão pelo desvio – 
seduzir os próprios signos é mais importante que a emergência de 
qualquer verdade. (BAUDRILLARD, 2004, p. 61-62). 

 

 O jogo de sedução a que se refere Baudrillard remete à sedução da imagem, a 

um elaborado jogo de aparências, cuja emergência sedutora, acaba por vencer 

qualquer apelo à “verdade”. Esta parece ser a essência da imagem cinematográfica: 

supremacia da aparência sobre o sentido que a atravessa. 

As paredes do lavabo fazem uma composição de cor e forma em ressonância 

com as roupas de Diego e Maria, sobretudo, as de Maria. Estão completamente 
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revestidas de azulejos brancos, pontuados por azulejos em que o branco e o preto se 

juntam na mesma peça. A forma quadriculada dos azulejos em consonância com a 

padronagem em xadrez das roupas dos personagens evocam o próprio 

enquadramento da imagem cinematográfica. O único elemento colorido e em 

destaque é a boca ultravermelha de Maria. Neste momento, em particular, sua boca 

evoca uma fenda, um corte em seu rosto. Um corte que sangra, parecendo metaforizar 

a fenda pela qual penetra o objeto destinado a matar. O uso específico destas cores 

evoca a temática do filme: sexo, amor e morte.  Sobre o processo de decifração sígnica 

que exige este tipo de composição da imagem, vejamos o que nos diz Ismail Xavier: 

 

No que interessa aqui, a teoria [...] propõe o filme como série [...] de 
fotogramas, com a valorização de cada imagem, de cada composição, 
como expressão concentrada da visão poética do cineasta. [...] 
Markopoulos reclama da resistência do espectador a reconhecer o fato 
de que as imagens podem funcionar como palavras e responsabiliza a 
plateia pelo não entendimento dos filmes [...]. Segundo ele há toda uma 
revelação e um mundo aberto aos homens comuns pela “criatividade” 
do cineasta; mas é preciso que o espectador se liberte dos 
condicionamentos do cinema dominante. [...] O espectador precisa 
aguçar sua sensibilidade plástica para perceber no mínimo detalhe a 
incidência de um estilo e a expressão de um sentimento interior. 
(XAVIER, 1977, p. 100). 

 

 Sob o olhar atento de Maria, Diego põe-se a urinar. Ela, logo atrás e olhando 

para seu membro, começa a prender os cabelos cravando-lhes o alfinete e deixando 

em evidência seus grandes brincos pendentes. Brincos e alfinete metaforizam o 

membro masculino que contempla. Se ele está “armado”, ela também. 

Desta cena passamos à chegada de ambos à casa de Diego. O grande portão é 

ladeado por duas colunas. Em cada uma vemos uma grande letra M envolta por dois 

semicírculos. O signo é encimado por uma espécie de coroa estilizada. A letra remete a 

“Matador” e também a seu nome “Montes”. Ela considera o lugar tão tranquilo quanto 

sinistro e diz gostar muito dali. Enquanto entram, a câmera nos mostra, lentamente, 

seu imenso jardim. A imagem evoca vida, mas o som melancólico que acompanha a 

imagem, associado ao jardim que, a essa hora, mostra-se sombrio, evoca um 

cemitério. A ambiguidade da imagem reflete-se no jogo em preto e branco que 

atravessa todo o filme e, ainda, ao jogo em que se alternam as posições masculina e 
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feminina destas personagens o tempo todo. Veremos que esta aparente oposição de 

significados resulta numa unidade. O que aparentemente é um jogo de contrários 

resultará em elementos que não podem ser separados: vida e morte e, portanto, a 

própria tauromaquia representada. 

A voz de um noticiário informa sobre a ocorrência de um eminente eclipse 

solar: “A lua escurecerá o disco solar. O céu escurecerá e se verão as estrelas, ficando 

visível a coroa solar. As aves voarão a seus ninhos, os animais para suas tocas, crendo 

que chegou, subitamente, a noite; sem suspeitarem que o sol logo voltará a brilhar, 

transtornando esses seres carentes de raciocínio e escravos de seus instintos”.  Aqui o 

filme metaforiza o tema que aborda. O encontro perfeito entre dois astros. Encontro, 

no entanto, falhado. Logo, estarão separados e, segundo informa o noticiário, 

“transtornando esses seres carentes de raciocínio e escravo de seus instintos”. O 

eclipse metaforiza o encontro, o momento do êxtase sexual que, no entanto, está 

fadado a acabar. O tema nada tem de novo e é bastante explorado pela poesia. 

Vejamos, recorrendo a um poema de Carlos Drummond de Andrade, o tema aqui 

tratado por Almodóvar:  

 

O MINUTO DEPOIS 

Nudez, último véu da alma 

Que ainda assim prossegue absconsa. 

A linguagem fértil do corpo 

não a detecta nem decifra. 

Mais além da pele, dos músculos, 

dos nervos, do sangue, dos ossos, 

recusa o íntimo contato, 

o casamento floral, o abraço 

divinizante da matéria 

inebriada para sempre 

pela sublime conjunção. 

 

Ai de nós, mendigos famintos: 

Pressentimos só as migalhas 

desse banquete além das nuvens 

contingentes de nossa carne. 
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E por isso a volúpia é triste 

Um minuto depois do êxtase. 

(DRUMMOND de ANDRADE, 1987, p. 13). 

 

 É este o minuto elidido, no dia do eclipse, por Diego Montes e Maria Cardenal. 

O encontro infalível que, pela morte, suprime “o minuto depois”. A ang stia que se 

manifesta neste “acabar” a que se referiu Lacan por meio de seu ensino e  rummond 

por meio de seu poema é, justamente, o que o matador (Diego) e a matadora (Maria) 

tratam de evitar. Diego e Maria, portanto, metaforizam a morte, o fim, o “acabar”, 

através da morte real. 

Desta imagem passamos, através de um corte, à imagem de Diego que, num 

movimento circular, aproxima-se de Maria, sob uma voz em off que descreve, 

liricamente, o que é um eclipse e que metaforiza o ato sexual: “Quando dois astros se 

interpõem, aparentemente, sua luz se extingue. Mas em sua breve convergência, 

adquirem nova luminosidade negra e ardente”. Esta voz em off faz a transição entre 

estas duas cenas. Segundo Ismail Xavier, 

 
Nos momentos de transição e nos saltos bruscos de um espaço para o 
outro, a manipulação do som e de suas surpresas vai constituir um 
recurso básico de preparação e envolvimento do espectador. (XAVIER, 
1977, p. 28). 

 

Esta descrição do eclipse evoca, ao mesmo tempo, signos da vida (ardente) e 

da morte (negra). Metaforiza não apenas, como vimos, o ato sexual, mas o próprio 

movimento do espetáculo tauromáquico: “[...] sequência de aproximaç es e 

distanciamentos alternados, como os movimentos do coito.”(Leiris, 2001 p. 43). Não 

como elementos que se opõem, mas que participam de um mesmo fenômeno, de uma 

unidade em que um elemento não pode existir sem o outro, evocando a relação entre 

touro e toureiro: “[...] tourear bem é fazer com que não se desperdice nada na 

investida do animal, mas que o toureiro a absorva e governe inteiramente [...] para 

que se produza essa surpreendente unidade entre os dois antagonistas”. (Ortega y 

Gasset, 2009, p. 138) 
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 Através de uma tomada feita de um ângulo superior e oblíquo, o filme nos 

mostra um quadro, evocando uma pintura: Diego Montes em luxuosa roupa de 

toureiro e Maria Cardenal coberta por imensa capa negra que se estende pelo chão. O 

matador, com elegância e num único movimento, faz esvoaçar uma imensa capa de 

seda vermelha forrada de seda amarela. A capa esvoaça ao som da seda que se 

contorce e corta o ar, vindo a estender-se no chão, formando assim, o centro do 

cenário de seu último confronto: o ato sexual entre matador e matadora. As cores 

quentes da capa evocam a vida e, também, metaforizam as cores da bandeira 

espanhola A imagem contrasta e complementa a imagem da capa negra que envolve 

Maria e metaforiza a pelagem do touro, também negro. Neste momento Maria está 

em posição claramente feminina e Diego em sua posição masculina de matador. 

Veremos que, ao final desta cena que encerra o filme, suas posições, novamente se 

alternam. Esta última cena, assim como outras já descritas, desenvolve-se, dada a 

alternância de posição dos dois protagonistas, como uma representação da 

tauromaquia. Maria, num gesto brusco, cobre o ambiente com pétalas de rosas 

vermelhas. Diego prepara duas taças de vinho tinto. O vinho, bebida sagrada e 

cotidiana. Alegria e, a um só tempo, evocação do sangue derramado em sacrifício. No 

momento exato em que o sol se encontra com a lua e a Terra escurece, ouve-se um 

tiro. O encontro, metaforizado pelo eclipse, reflete-se na morte de Diego e Maria. O 

sol e a lua, no entanto, em breve se afastarão. Diego e Maria providenciam para que o 

mesmo não lhes aconteça.  

 

3 Considerações Finais 

 

É interessante observar que é Maria quem mata Diego com seu alfinete, mas 

não é ele quem a mata com um tiro. Antes de morrer, Diego pode ver agonizante, a 

imagem de Maria que dispara um tiro através de um revólver que mete na boca. É pela 

boca, a fenda ultravermelha e marca registrada desta personagem, que entra a morte. 

Não apenas a sua, mas a de suas outras vítimas. Com um beijo, Maria deixava a marca 
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do contorno de seus lábios no alto da coluna de seus parceiros. Era através desta fenda 

vermelha que demarcava o lugar exato onde cravaria seu alfinete.  

 Somente no momento de matar, o toureiro recupera sua posição masculina ao 

investir contra o touro e cravar-lhe a espada. Aqui, no momento decisivo as posições 

se alternam. Maria morre em posição masculina e Diego em posição feminina. É ela a 

matadora. Matadora que, no entanto, não sobrevive à sua vítima, em contraste ao 

matador na arena. A última posição de Diego – matador – é, justamente, a do touro a 

quem sempre sobreviveu, apesar do acidente que o deixou manco. Na história da 

tauromaquia, somente os grandes matadores, aqueles que chegaram a ser mitificados 

durante a chamada “era dourada”, é que morreram em plena arena. O modo como 

chegaram a expor-se à investida do touro era como “um pedido para morrer”. Esta 

parece ser a posição pedida por Diego a Maria, colocando-se aí numa posição que 

jamais ocupou na arena: a posição do touro que, muito raramente, sobrevive ao 

matador.  

 No momento exato do eclipse, ambos jazem mortos no chão, corpos 

entrelaçados. A composição desta imagem evoca um quadro. A cena é “pintada” pelo 

cineasta, e a beleza que evoca, parece distender, finalmente, a forte tensão que 

percorre todo o filme. São do delegado as palavras que encerram a estória: “Nunca 

tinha visto ninguém tão feliz”.  É esta brevíssima e fugidia felicidade que Almodóvar 

aborda em Matador. Como ele próprio afirma, este filme não é sobre touradas, mas 

uma fábula em que as personagens fazem o que não se pode fazer na vida. O 

espetáculo tauromáquico funciona como metáfora do tema abordado: sexo, amor e 

morte. No entanto, se faz representar pela própria estrutura que determina a 

alternância de posições dos personagens matadores. 

  A impossibilidade do encontro, sem falhas, vastamente tematizada pela 

poesia é aqui representada por Almodóvar por meio da fábula a que intitulou 

Matador. 
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A COMUNICAÇÃO PÚBLICA A FAVOR DA 
DEMOCRATIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE PÚBLICA: 
o caso UFABC nas escolas 
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Resumo - A comunicação em instituições públicas possui caráter mediador ao 

fortalecer o comprometimento com os cidadãos e criando canais que visam uma 

informação de qualidade e com transparência. O presente artigo trata a comunicação 

pública, pautada por ações de relações públicas, na conjuntura da universidade 

pública federal através do  pro eto denominado “  ABC nas Escolas” da  niversidade 

Federal do ABC. Os objetivos do projeto consistem em divulgar a política de cotas 

instituída pelo Governo Federal e estreitar o relacionamento com alunos do ensino 

médio de escolas da rede pública localizadas na região do ABC Paulista.  

 

Palavras-chave: Comunicação pública. Relações públicas. Universidade pública. 

UFABC. Política de cotas. 

 

Abstract - The communication in public institutions has mediating character to 

strengthen the commitment to the citizens and creating channels aimed at high-quality 

information and transparency. This article deals with public communication, marked 

by public relations actions in the context of the federal public university through the 

pro ect called “  ABC in Schools”,  ederal  niversity of ABC . The pro ect ob ectives 
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are to promote the policy of quotas established by the Federal Government and 

strengthen the relationship with high school students from public schools located in 

the ABC Paulista region. 

 

Keywords: Public communication. Public relations. UFABC. Quota policy 

 

• Introdução 

A comunicação pública é característica de sociedades democráticas, 

responsável por disseminar informação proveniente de órgãos públicos e de interesse 

público. Com o intuito de se praticar a comunicação pública em ambientes 

governamentais, o profissional de relações públicas se faz presente no papel de 

interlocutor do discurso entre os públicos envolvidos no processo de disseminação da 

informação. Ao mesmo tempo, sua atuação colabora para objetivar a tomada de 

decisão por parte da população empoderada com a criação de alianças intersetoriais. 

Nessa linha de pensamento, o artigo discorre sobre conceitos da comunicação 

pública e a função do profissional de relações públicas  para incorporá-los no ambiente 

de formação social da universidade pública. Para problematizar o debate, traz a 

discussão da realidade vivenciada pela Universidade Federal do ABC quanto à prática 

da comunicação pública, além do papel do profissional de relações públicas como 

articulador do processo e da realidade vivenciada no projeto desenvolvido por 

profissionais da área, “  ABC nas Escolas”. O pro eto leva informação referente à 

política de cotas e ensino para alunos e professores do ensino médio de escolas 

públicas da região em que se situa fisicamente, com o fim de democratizar a 

universidade pública e aproximar a comunidade da instituição. 

 

• Comunicação pública e relações públicas 

Sociedades democráticas utilizam a comunicação pública e suas ferramentas 

como processo para informar o cidadão, prestar contas e estabelecer um canal efetivo 

de interação a fim de estabelecer uma relação de interação efetiva. A função principal 
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da comunicação pública diz respeito à transmissão de mensagens públicas originadas, 

principalmente, de fontes oficiais do governo para a sociedade ou de grupos de 

interesse e vice versa. 

Segundo Dines (2005) a expressão comunicação pública, desde o século XX, 

está relacionada com comunicação estatal, implantação da radiofusão e 

posteriormente da televisão pública. Partindo desses princípios, mesmo com as 

diferenças entre a origem dos recursos financeiros e da concessão e regulamentação 

(estatais), as finalidades que orientam o funcionamento da mídia deveriam ser guiadas 

pela satisfação do interesse público. É um processo que engloba Estado, governo e 

sociedade, como afirma Matos (2011), tornando o ambiente público um espaço de 

debates e tomada de decisões. 

Partindo desse princípio, podemos entender que a comunicação pública tem 

como funções: informar, ouvir o público alvo, considerar a interrelação social com os 

cidadãos e estabelecer diálogos com o objetivo de prestar serviços e prestar contas, 

tendo em vista a discussão pública para a tomada de decisões. Ela está ligada 

diretamente à comunicação entre instituições públicas ou não e cidadãos. Além disso, 

o conteúdo da comunicação pública é orientado por normas. 

A determinação do conteúdo da comunicação pública, seja ela local ou não, 
é orientada pelo ideal normativo de referências convencionais, tais como: o 
interesse público, o direito à informação, a busca da verdade e da 
responsabilidade social pelos meios de comunicação (MATOS, 2011, p. 46).  
 

Desta forma, os cidadãos precisam estar preparados para usar as regras de 

participação democrática, por isso precisamos ter como requisitos básicos o acesso e o 

direito à informação, além da participação da sociedade civil de maneira igualitária. 

Para que os membros de uma sociedade tomem decisões, as informações devem ser 

veiculadas com transparência nos meios de comunicação, para que a opinião pública 

comece a se formar (BEZZON, 2004). 

Dentre os significados da expressão comunicação pública encontra-se o de 

comunicação de Estado e/ou governamental, o qual será explorado neste texto. 
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Segundo Brandão (2009) coloca-se a responsabilidade no governo ou no Estado para 

estabelecer um fluxo informativo e comunicativo voltado para cidadania. Trata-se de 

um cenário que convida à participação, no qual a oferta de informação com 

profundidade e contextualização adequada serve à prestação de contas e estímulo 

para o engajamento social. Diante disso, espera-se da população, perante as políticas 

adotadas, o reconhecimento das ações promovidas nos campos político, econômico e 

social a fim de provocar o debate público. 

Segundo Duarte, comunicação pública exige:  

a) compromisso em privilegiar o interesse público em relação ao interesse 
individual ou corporativo; b) centralizar o processo no cidadão; c) tratar 
comunicação como um processo mais amplo do que informação; d) 
adaptação dos instrumentos às necessidades, possibilidades e interesses dos 
públicos; e) assumir a complexidade da comunicação, tratando-a como um 
todo uno. (DUARTE, 2009, p. 59)  

Além disso, ainda segundo Duarte (2009) falar em comunicação pública implica 

em usar a comunicação como instrumento de interesse coletivo para o fortalecimento 

da cidadania. E, para melhorar a vida dos indivíduos por meio da comunicação é 

preciso utilizar instrumentos ou meios que estejam conectados com o ponto de vista 

do cidadão, assumindo o espírito público e privilegiando o interesse coletivo  

Dentre os instrumentos de comunicação, podemos classificar alguns como de 

maior interesse para a comunicação pública. A partir do ponto de vista estrategista, 

temos, segundo Duarte (2009): 

- Comunicação de massa, que tem por finalidade levar informações para o 

máximo possível de pessoas, que serão somente receptores. Ela é tratada como 

unidirecional;  

- Comunicação segmentada, orientada para grupos de interesses específicos 

em que há maior possibilidade de domínio sobre determinado conteúdo, havendo 

retorno sobre a informação. Nesse caso, o receptor passa a ser, também, emissor, 

existindo um diálogo;  
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-Comunicação direta, feita por um contato personalizado, que inclui 

atendimento, interação pela Intranet, debates, entre outros, permitindo a facilidade 

de interação e troca de informações diretamente com o público que antes passou pelo 

processo de segmentação.  

A comunicação governamental, segundo o autor, trabalha com conceitos e 

fluxos de informações que envolvem o Executivo (empresas públicas e outras 

instituições) tendo o governo como instrumento de gestão provisória e a sociedade. Já 

a comunicação política faz uso do discurso a favor de quem está no poder, com a 

intenção de conquistar a opinião pública. Por outro lado, a comunicação pública, como 

afirma Duarte (2011), faz referência à interação entre sociedade e instituições que 

representam o interesse coletivo, como Estado, governos, organizações não 

governamentais e, em determinados casos, a iniciativa privada. 

Os espaços para a comunicação pública devem prever a interação e o fluxo de 

informações de interesse coletivo, segundo Duarte (2011), incluindo as interações 

entre sociedade e instituições governamentais, do terceiro setor e até mesmo 

instituições privadas, quando interferem na vida em sociedade. 

 Historicamente, com a redemocratização do Brasil, a comunicação foi utilizada 

no âmbito governamental transformando o perfil da sociedade, que deixou de estar 

submetida à realidade da ditadura, para obter liberdade de  expressão e de 

participação popular. Concomitante a este processo, a Constituição de 1988 foi 

promulgada e, com ela, surgiram os movimentos de participação social, que por sua 

vez, exigiam informações a respeito do Estado, governos e da sociedade, consumidor, 

empresas e diversas outras instituições. Contudo, é importante considerar que se 

tratou de um processo complexo e que ainda continua em formação. 

Naquele momento, a comunicação pública funcionou como intermediadora 

entre Estado e sociedade ao fornecer tais informações e abrir diálogo efetivo com o 

cidadão. Por essa razão, para Matos (2011), a comunicação pública não deve ser 

considerada um processo unilateral, situação deflagrada pela falta de espaços para 

debates. “A comunicação pública deve ser pensada como um processo político de 
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interação no qual prevalecem a expressão, a interpretação e o diálogo (MATOS, 2011, 

p.45).” 

Para desenvolver a comunicação pública em ambientes de relacionamento com 

os públicos de interesse, o profissional de relações públicas  torna-se um estrategista e 

mediador que facilita a criação de espaços favoráveis à discussão entre os atores 

sociais, objetivando a repercussão de informação qualificada entre os cidadãos e no 

governo ou em instituições responsáveis. Nesse sentido, a mídia atua como aliada da 

comunicação pública na divulgação de agendas públicas, no acesso às informações 

pertinentes ao debate etc.   

Contudo, a comunicação pública não se restringe à comunicação 

midiática.Além da mediação entre Estado, governos e instituições da administração 

pública com a mídia, o profissional de relações públicas atua, segundo Oliveira (2009), 

como transformador social no âmbito da comunicação pública, especialmente no que 

se refere à interação entre administração pública e cidadania. 

 No contexto social brasileiro, Oliveira (2009) cita alguns obstáculos em relação 

às ações estratégicas em comunicação pública, especialmente em razão do cenário de 

violência, desigualdade, descrença política, corrupção e desconfiança generalizada.  

Desta maneira, a confiança da população depositada na esfera governamental pode 

ficar defasada. Diante desse desafio, o profissional de relações públicas tem como 

objetivo a conscientização de diferentes públicos sobre a importância do exercício da 

cidadania com o intuito de estabelecer uma política de comunicação pública efetiva 

que dialogue com diferentes setores da sociedade Alianças intersetoriais são 

responsáveis pela união do primeiro, segundo e terceiro setor em prol de ações 

conjuntas com a sociedade civil. Para isso, os conflitos entre os diversos atores devem 

ser sanados com o objetivo de tornar uma ação social efetiva. Isso se dá, como afirma 

Oliveira (2009), pelo reconhecimento do papel de cada setor como agente, suas 

limitações e culturas para que se estabeleça uma relação de confiança e ética. Desta 

forma, o profissional de relações públicas   atua na mediação de relacionamento  entre 

instituições que visa   efetivar ações intrinsecamente voltadas para o bem social. Ao 
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mesmo tempo, busca assessorar e propor políticas públicas referentes às organizações 

com as quais se relaciona.  

A autora destaca duas estratégias de relações públicas, em meio às demais, a 

favor das alianças intersetoriais. A primeira delas é o lobby, atividade característica de 

regimes democráticos, que oferece pressão, influência ou persuasão para se obter 

uma atitude favorável ao seu posicionamento, como por exemplo, em relação às 

políticas públicas.  

 A segunda estratégia refere-se às audiências públicas, previstas na Constituição 

Federal de 1988. Trata-se de reuniões que permitem a participação cidadã em 

assuntos de interesse público, o que pode facilitar a coleta de dados para que a 

tomada de decisão seja feita com subsídio fundamentado, pois possibilita o debate e 

diálogo aberto com a sociedade. Nesse contexto, as relações públicas atuam como 

mediadoras e fomentadoras da participação dos cidadãos no debate p blico.. “As 

audiências públicas têm, portanto, caráter democrático, participativo e de 

corresponsabilidade pelas decis es, envolvendo intimamente a opinião p blica” 

(OLIVEIRA, 2009, p.480). 

 Novas formas de interação entre Estado e sociedade devem ser colocadas em 

prática visando a qualidade da discussão e indicando melhorias apontadas pelos 

cidadãos para os órgãos da administração pública. E, neste cenário, o profissional de 

relações públicas tem o papel de transformar a comunicação praticada em modelos 

atrativos buscando a legitimidade desta ação e o fortalecimento de atitudes 

democráticas por parte dos indivíduos no exercício da cidadania. 

Para Matos (2009), a criação de capital social, definido como a formação de 

redes e laços sociais de interação é fator intrínseco ao debate público e à criação de 

alianças entre os atores sociais. Para formar a rede denominada capital social é 

necessário que redes sociais e de comunicação estejam disponíveis a favor da 

interação entre os agentes sociais. A relação entre comunicação pública e capital 

social, está intimamente relacionada ao fluxo de relações comunicativas entre Estado e 
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sociedade no envolvimento do cidadão diversificadamente.  Para a autora os laços 

sociais de Oliveira (2009) estão ligados ao engajamento cívico. 

 Estratégias de comunicação que visem, de maneira democrática, trazer o 

cidadão para o centro do debate social precisam ser renovadas no sentido de 

promover a confiança entre Estado e sociedade, criando alianças. Para tanto, faz-se 

necessário quebrar alguns paradigmas da comunicação como transmissora de 

informações e colocá-la como fomentadora de debate, visando a criação de políticas 

públicas cabíveis, transformando, desta forma, a ação pública. 

 Comunicação pública: articulando a função social da universidade pública 

Para compreender as peculiaridades da comunicação pública no contexto da 

universidade pública, é fundamental que primeiramente seja esclarecida a conjuntura 

em que essas instituições se encontram na contemporaneidade. Muito se fala sobre as 

funções e razões de existência das universidades na sociedade. Segundo a legislação 

brasileira, a existência da universidade é pautada por meio da indissociabilidade de 

suas funções básicas: o ensino, a pesquisa e a extensão. Nesse sentido, compreende-se 

que a essência de sua existência está no saber e não há outro conjunto de 

organizações que trabalhe tão fortemente a pesquisa na ampliação e difusão do 

conhecimento como as universidades.  

Contudo, engessar definições significa desconsiderar sua complexidade. Para 

Wolff (1993), a impossibilidade de propor conceitos rígidos às universidades, deve-se 

ao fato de que elas: 

[...] foram criadas por todos os tipos de motivos: para preservar uma velha 
fé, para granjear prosélitos para uma nova fé, para treinar trabalhadores 
habilitados, para melhorar o padrão de profissões, para expandir as 
fronteiras do conhecimento e mesmo para educar os jovens. (WOLFF, 1993, 
p. 25)  

  

Além disso, a universidade é indissociável do meio em que está inserida.  Para 

compreender seus propósitos é fundamental que se considere a realidade política, 

social e econômica que a cerca.  Kunsch (1992) complementa esse princípio explicando 

que: 
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A ideia básica da palavra “universidade”, evidentemente, se apoia na 
questão da universalidade do saber e da cultura (...) por mais que queiramos 
enaltecer e superdimensionar a universidade, concebendo-a no real sentido 
da palavra, não podemos deixar de vê-la como uma organização formal 
complexa e como parte integrante do sistema social global onde está 
inserida. Nesse sentido, juntamente com as demais organizações, ela vive e 
sobrevive sob as ameaças e as concessões do meio ambiente. (KUNSCH, 
1992, p.18-19) 

 

Portanto, só é possível retratar a realidade das universidades brasileiras e o 

papel que desempenham na sociedade, ao considerar, primeiramente, o contexto do 

nosso país.  

Desde o período da ditadura, quando “a classe dominante, sob o pretexto de 

combate à subversão, mas realmente, para servir aos interesses de uma de suas 

parcelas (os proprietários das escolas privadas), praticamente destruiu a escola pública 

de primeiro e segundo graus” (CHA Í, 2001, p.36), a Universidade Pública no Brasil 

passou a ser estigmatizada por seu caráter elitista e conservador. Desde esse período, 

durante décadas, grande parte do conhecimento e da produção científica se manteve 

distante dos interesses da sociedade. E, esse espaço público acabou se tornando, 

muitas vezes, restrito ao atender interesses particulares. Chauí (2001) destaca como 

essas raízes históricas engendraram  algumas das características da Universidade 

Pública brasileira: 

[...] feita a proeza, a classe dominante aguardou o resultado esperado: os 
alunos de primeiro e segundo graus das escolas públicas, quando 
conseguem ir até o final desse ciclo, porquê por suposto estariam 
“naturalmente” destinados à entrada imediata no mercado de trabalho, não 
devem dispor de condições para enfrentar os vestibulares das escolas 
públicas. [...] Em contrapartida, os filhos da alta classe média e da burguesia, 
formados nas boas escolas particulares, tornam-se principal clientela da 
universidade pública gratuita. (CHAUÍ, 2001, p. 36-37). 

 

Como se observa, ainda é bastante expressivo o número de jovens sem acesso 

à educação superior. Segundo n meros da “Síntese de Indicadores Sociais”, apenas 

15% dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos tem acesso à universidade no Brasil 

(IBGE, 2013). Por outro lado, também se observa a escassez de vagas nas 

Universidades Públicas e o consequente crescimento desproporcional do ensino 

privado de qualidade, por muitas vezes, questionável. Contudo, desde o início do 
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terceiro milênio, o Governo Federal vem focando esforços para a transformação desse 

cenário. 

Embora sejam polêmicas e com sustentabilidade questionável, as políticas 

afirmativas instituídas pelo Governo, como a Lei de Cotas para o ensino superior21, têm 

expandido as possibilidades de democratização da universidade e ampliado o acesso 

dos cidadãos de baixa renda. A efetivação de tais ações exige uma força-tarefa entre 

os diversos setores da Universidade Pública. Nesse sentido, as áreas de comunicação 

assumem um papel de suma importância na conscientização e fortalecimento dessas 

iniciativas perante seus stakeholders. Cabe a estas áreas estruturar políticas de 

comunicação que visem criar mecanismos para levar ao conhecimento da sociedade 

civil, de forma clara e abrangente, as informações produzidas dentro da universidade.  

 ara Kunsh (1  2, p.10), “a comunicação viabiliza o relacionamento entre a 

universidade e os seus diversos p blicos”.  artindo desse princípio, mais que 

operacionalizar atividades, a comunicação nas Universidades Públicas possui caráter 

estratégico, não apenas na transmissão de informação, pois também atua como 

mecanismo de interação com a sociedade e difusão da produção científica, dos 

serviços e atividades de extensão. Nesse sentido, Kunsch (1992) descreve os principais 

trabalhos desenvolvidos por assessorias de comunicação no contexto das 

Universidades Públicas: 

[...] serviços de divulgação pela imprensa; impressão de jornais, revistas, 
boletins e folhetos; planejamento, coordenação e execução de eventos de 
natureza científica, cultural e artística (simpósios, encontros, cursos, 
conferências); campanhas institucionais e de utilidade pública; plano de 
visitas para públicos externos e o interno; organização de cadastros e banco 
de dados de públicos de interesse para a universidade e suas unidades; 
cerimonial para eventos; produção de materiais audiovisuais; serviços de 
artes gráficas para impressos; relacionamento com entidades e segmentos 
representativos da comunidade científica nacional e internacional; 
campanhas voltadas para a comunidade; cobertura fotográfica de eventos e 
relações governamentais. (KUNSCH, 1992, p.91-92) 

 
                                                             

21 A Lei nº 12.711/2012, sancionada em agosto de 2012, garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 
universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos oriundos integralmente do ensino médio 
público, em cursos regulares ou da educação de jovens e adultos. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla 
concorrência. (MEC, 2013) 
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Como veremos, no contexto da Universidade Federal do ABC (UFABC), todas 

essas atividades são desenvolvidas por um rol de profissionais da área, como 

publicitários, jornalistas, radialistas, designers, cineastas e relações-públicas. Cada qual 

possui funções essenciais e específicas. Contudo, os objetivos da instituição são 

alcançados com maior êxito somente por meio da edificação da comunicação 

integrada22.   

Acerca das atribuições do profissional de relações públicas, no contexto das 

Universidades Públicas, é possível afirmar que estão relacionadas principalmente ao 

fortalecimento da imagem e construção da reputação da instituição perante seus 

públicos de interesse.  ara Kunsch (1  2, p. 120): “a atividade de relaç es p blicas se 

reveste muito de características administrativas e o profissional responsável tem de 

saber acionar as forças no momento certo; essa subárea terá de permanecer em 

constante interação com as demais”.  

Na UFABC, os profissionais de relações públicas são, em sua maioria, 

responsáveis por atividades de comunicação interna, de cerimonial, assessoria da 

reitoria, eventos acadêmicos, elaboração e execução de projetos que possibilitem 

aproximação da universidade com seus públicos. Para que as relações públicas se 

consagrem efetivamente, estratégias devem ser implementadas de maneira 

transparente e mediadas com apoio dos dirigentes da universidade, como veremos no 

contexto da Universidade Federal do ABC Paulista . 

• Comunicação pública na prática: o caso UFABC nas Escolas 

 

A criação da Universidade Federal do ABC, em 2006, teve como um dos seus 

principais ob etivos preencher a “lacuna de oferta de educação superior p blica na 

região do ABC Paulista” (  ABC, Online).  Com a missão de “promover o avanço do 

conhecimento através de ações de ensino, pesquisa e extensão, tendo como 

fundamentos básicos a interdisciplinaridade, a excelência e a inclusão social” e com 
                                                             

22 Por comunicação integrada entende-se a comunicação desenvolvida entre diversos setores da sociedade e áreas de 
conhecimento, porém interligadas pelo diálogo e comunicação intersetorial desenvolvida para atingir o objetivo compartilhado 
pelas diferentes esferas sociais. 
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um pro eto pedagógico “que conduz à pesquisa interdisciplinar” (  ABC, Online), a 

Universidade possui em seu cerne a inovação e desde seu primeiro vestibular reserva 

metade das vagas como cotas para os alunos que cursaram o ensino médio em escolas 

públicas.  

Além de garantir vagas, a UFABC, por meio de sua Pró-Reitoria de Assuntos 

Comunitários e Políticas Afirmativas (ProAP), assegura que esses alunos cotistas 

tenham condiç es plenas de se manterem na universidade. A  roA  “é o órgão 

responsável por formular, propor, avaliar e conduzir as políticas afirmativas e as 

relativas aos assuntos comunitários da UFABC (PROAP, Online). 

Entretanto, alguns dados levantados em 2012 pela Pró-Reitoria de 

Planejamento e Desenvolvimento Institucional da UFABC (ProPLADI, Online)23, 

apontaram que entre os 50% de vagas disponíveis para estudantes de escolas públicas, 

aproximadamente 41% foram ocupadas. As demais não preenchidas foram 

transferidas aos estudantes da livre concorrência. Além disso, a mesma Pró-Reitoria 

divulgou que entre os alunos provindos de escolas públicas, apenas 28% cursaram 

ensino médio na região do ABC Paulista. 

A análise desses dados demonstrou que, além de dispor o direito às vagas, a 

UFABC precisava ampliar suas estratégias de comunicação dirigida e informar a esse 

público especifico sobre suas possibilidades de usufruir do ensino superior público e de 

qualidade.   

Cientes dessa demanda, profissionais de relações públicas, lotados na 

Assessoria de Comunicação da Universidade, desenvolveram um projeto de extensão 

denominado “  ABC nas Escolas”.  

Antes de detalhar as especificidades do projeto, torna-se relevante destacar 

que, desde meados de 2009, o papel desempenhado pelos relações-públicas na UFABC 

sempre foi muito próximo à reitoria da instituição. Atualmente, o setor de 

comunicação da UFABC é composto por profissionais de jornalismo, publicidade e 

propaganda, cinema, rádio e tv e web designer.   É gerido por profissionais de relações 

                                                             

23 Dados divulgados no Relatório de Serviço de Informação ao Cidadão da UFABC, apresentado pela Pró-reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional, no ano de 2012 
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públicas que coordenam diversas ações de caráter estratégico para a Universidade e 

para seu relacionamento com seus públicos de interesse. As principais atividades 

desenvolvidas no setor são:  

5. Assessoria de imprensa: atendimento às solicitações de entrevistas, 

sugestão de pautas, organização de coletivas e reuniões com a imprensa 

e com o reitor para tratativas de assuntos que demandam um 

acompanhamento da comunicação;  

6. Programação Visual: Normatização do uso da marca da UFABC, 

elaboração de materiais institucionais, jornais internos e materiais de 

divulgação de eventos acadêmicos; 

7. WebTV: Além de transmitir a programação em parceria com a Capes, 

esse setor é um dos mais importantes veículos de comunicação interna 

da Universidade. São divulgados eventos, entrevistas e é uma 

ferramenta bastante útil para comunicados de última hora nos campi; 

8. Mídias online: Área responsável pela gestão de conteúdos nos perfis 

oficiais da UFABC nas mídias sociais. Além de divulgar diversas 

atividades da Universidade, são ferramentas interativas e canais de 

comunicação diretos e de esclarecimentos de dúvidas dos seguidores. 

As publicações são direcionadas para público interno (docentes, 

discentes e técnicos administrativos) e público externo (ex-alunos, 

estudantes de ensino médio, professores de outras universidades, 

imprensa, comunidade em geral etc.). 

Além de estar à frente da chefia da Assessoria de Comunicação, os relações-

publicas são responsáveis também pelo cerimonial que planeja e promove as 

solenidades oficiais, acompanha e assessora os dirigentes em diversos eventos, 

principalmente àqueles de cunho político e com presença massiva da imprensa. 

Ademais, no contexto da Universidade, há um vertiginoso reconhecimento desses 

profissionais, especialmente quanto à sua habilidade em articular a função social da 

comunicação pública e a sua capacidade propositiva de elaboração de projetos que 
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possibilitam transformar as relações da instituição com seus diversos públicos de 

interesse.  

Assim, ao ter acesso aos dados apresentados pela ProPladi, os profissionais de 

relações públicas da Universidade perceberam que havia uma necessidade latente. 

Além de focar esforços na consolidação das relações com a classe política e divulgação 

do projeto pedagógico inovador no contexto acadêmico,  era necessário fazer com que 

a própria existência da UFABC fosse reconhecida como uma opção de ensino público e 

de qualidade entre os jovens de ensino médio, principalmente àqueles residentes na 

própria região do ABC. Muitos deles se deparam cotidianamente com as estruturas 

físicas da Universidade sem saber das possibilidades que a instituição pode lhes 

oferecer. 

Iniciou-se, portanto, no segundo semestre de 2012, a elaboração de uma 

proposta capaz de aproximar a UFABC dos alunos de ensino médio da região do ABC. 

Verificou-se que a proposta ia de encontro  com as prerrogativas para pleito de apoio 

da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade. Dessa forma, para institucionalizar as 

ações e conseguir auxílio para executá-las, foi submetida uma proposta detalhada de 

projeto extensionista contemplando justificativa, objetivos, metodologia, custos, 

metas etc.      

Na proposta inicial imaginou-se que seria possível promover uma ação que 

contemplasse estudantes de escolas públicas e particulares de toda a região. 

Entretanto, diante das limitações orçamentárias para despesas com recursos materiais 

e humanos foram necessárias adaptações para que o projeto fosse aprovado. Assim, 

priorizou-se atendimento às escolas públicas de duas das sete cidades da região do 

ABC, Santo André e São Bernardo do Campo. Como critério para definir os municípios, 

foram escolhidos àqueles em que a UFABC já possui campus. 

Assim, foram contempladas duas linhas de atuação: a primeira consistiu na 

realização de palestras interativas nas escolas públicas da região do ABC; e a segunda 

em receber grupos de estudantes nas dependências da Universidade para, além de 

assistirem a palestra, conhecerem seus ambientes, infraestrutura, laboratórios, 

localização etc. 
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 esse modo, o pro eto “  ABC nas Escolas”, cu o ob etivo principal é estreitar 

relacionamento da Universidade com a comunidade local, em especial, alunos do 

ensino médio de escolas públicas, foi aprovado e foi iniciado no primeiro semestre de 

2013 

Uma das estratégias utilizadas no projeto foi inserir os próprios alunos da 

UFABC – cotistas e não cotistas - como bolsistas e voluntários, para a execução das 

atividades programadas. Antes de iniciar as atividades, esses discentes selecionados 

participaram de reuniões formativas e acompanharam oficina de oratória oferecida 

pelos profissionais de relações públicas da Universidade.  

Ter os alunos da UFABC atuando como disseminadores das informações e 

formadores de opinião facilitou o intermédio da Universidade com os estudantes do 

ensino médio, visto que a faixa etária e linguagem semelhante permitiam maior 

interação, reconhecimento e credibilidade do público alvo. Ademais, o relato das 

experiências vividas diretamente pelos alunos da UFABC mostrava a esses estudantes 

que suas possibilidades de ingresso em uma Universidade Pública eram reais e 

alcançáveis.  

Para divulgar a proposta no início de 2013, os diretores das escolas e 

secretários da educação da região receberam informativos eletrônicos, contatos via 

telefone e foram convidados a participar de um evento de apresentação do projeto na 

universidade. Esse contato inicial facilitou a gestão da agenda de atividades e gerou 

maior aproximação da universidade com as escolas. 

No decorrer de 2013 foram realizadas palestras em quinze escolas da região e 

organizadas nove visitas nos dois campi da UFABC (Santo André e São Bernardo do 

Campo). Nesse período, mais de dois mil alunos da rede pública de ensino tiveram a 

oportunidade de saber mais sobre o projeto pedagógico interdisciplinar da 

Universidade, modos de ingresso e políticas afirmativas. Além disso, tiveram contato 

direto com alunos da UFABC que puderam esclarecer diversas dúvidas a respeito dos 

cursos e da vivência no ambiente universitário. 

 Após as palestras, todos respondiam uma pesquisa de opinião que possibilitou 

à Assessoria de Comunicação mensurar os resultados do projeto. Nas pesquisas 
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aplicadas percebeu-se que 42% dos estudantes nunca tinham ouvido falar da UFABC. 

Desses, 67% demonstraram interesse em ingressar na Universidade após o contato 

com o pro eto “  ABC nas Escolas”.  Além disso,  5% dos entrevistados disseram ter 

interesse em estudar em uma Universidade Pública e o projeto pedagógico da UFABC 

foi totalmente aprovado por 75% dos estudantes. 

 Dentre os que não sinalizaram interesse em estudar na universidade (32% do 

total), a maioria (94%) apontou a ausência do curso de sua preferência como 

justificativa. Por meio desse resultado, foi possível saber também quais são os cursos 

não oferecidos pela UFABC, com maior demanda entre os estudantes. Esses dados 

foram repassados aos dirigentes da instituição. Por se tratar de uma Universidade em 

plena expansão, essas informações são de suma importância para definir os próximos 

passos da instituição. 

Algumas dificuldades foram encontradas, principalmente no que tange aos 

processos burocráticos inerentes ao setor público. Entretanto, diante dos dados 

apresentados, é possível afirmar que o pro eto “  ABC nas Escolas” enquanto ação de 

comunicação pública, pautada por atividades de relações públicas, cumpriu seu papel 

não somente ao estreitar o relacionamento com seus stakeholders, mas também na 

construção de uma imagem e reputação de acordo com os preceitos de sua missão, 

ampliando as possibilidades de democratização da Universidade Pública.  

 

• Considerações finais 

 

A comunicação pública presente na sociedade brasileira se faz necessária em 

processos que visam à transferência de informações para a sociedade e, 

principalmente, buscam respostas dos cidadãos para que assim ocorra o processo de 

transformação da informação em material utilizável por nossos representantes 

democráticos. 

O profissional de relações públicas, inserido neste contexto deve ser peça 

fundamental na criação de programas e na mediação entre os diversos stakeholders e 
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a administração pública,. Sociedade e governo ao trabalharem conjuntamente formam 

alianças de poder que se desdobram em ações de interesse coletivo 

Em casos referentes às Universidades Públicas, como a UFABC, o diálogo com a 

comunidade, praticado por profissionais pertencentes à instituição por meio de 

programas integrados de comunicação exemplificam as funções da comunicação 

pública, principalmente no que tange às alianças intersetoriais.  

Assim, a comunicação pública, no contexto das Universidades Públicas, assume 

um papel estratégico e mediador na consolidação de uma imagem e reputação dessas 

instituições perante seus públicos. Para Kunsh (1992, p.10), a comunicação viabiliza o 

relacionamento entre a Universidade e os seus diversos públicos com o objetivo de 

canalizar as potencialidades da instituição, que é deliberada como centro da produção 

sistematizada de conhecimento no sentido da prestação de serviços à comunidade. No 

contexto da Universidade Federal do ABC (UFABC), as ações de comunicação 

contribuem para fortalecer e propagar seu amplo potencial em pesquisa e 

democratização do ensino superior, principalmente no contexto da região do ABC 

Paulista.  

O pro eto “  ABC nas Escolas” aproximou a universidade de estudantes do 

ensino médio da rede pública e expôs possibilidades reais de ingresso e permanência 

em uma Universidade Pública de qualidade. Como citado, algumas dificuldades foram 

encontradas, principalmente no que se refere aos processos burocráticos inerentes ao 

setor público. Entretanto, diante dos dados apresentados, é possível afirmar que o 

projeto articulou ações estratégicas e mediadoras de relações públicas no contexto da 

comunicação pública . Isso se observa não somente ao estreitar o relacionamento com 

seus stakeholders, mas também na consolidação de ações de interesse coletivo ao 

ampliar as possibilidades de democratização da Universidade Pública.  
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A INDÚSTRIA CULTURAL APLICADA À REVISTA 
BRAVO! 
 

Micaela Lüdke ROSSETTI24 

 

RESUMO: Uma indústria que propaga a ideologia das classes dominantes; reproduz a 

estrutura da sociedade capitalista; transforma a cultura em mercadoria; e padroniza e 

cria estereótipos ao mesmo tempo em que sente necessidade de produtos novos e 

individualistas. Este trabalho pretende estudar o fenômeno da indústria cultural no 

jornalismo de arte brasileiro, a partir de conceituações desenvolvidas pelos teóricos da 

Escola de Frankfurt, principalmente Theodor Adorno e Max Horkheimer, e pelo 

sociólogo francês Edgar Morin. Para tal, propõe-se um estudo de caso em que, através 

da análise de conteúdo, será explorada uma edição da revista BRAVO! com o objetivo 

de identificar a presença da indústria cultural na publicação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: comunicação; indústria cultural; jornalismo de arte; BRAVO!. 

 

ABSTRACT: An industry that propagates the ideology of the ruling classes; reproduces 

the structure of capitalist society; transforms culture into a commodity; and 

standardizes and creates stereotypes while feels the need for new and individualistic 

products. This work aims to study the phenomenon of cultural industry in brazilian art 

journalism, from concepts developed by theorists of the Frankfurt School, especially 

Theodor Adorno and Max Horkheimer, and the french sociologist Edgar Morin. To this 

end, we propose a case study in which, through content analysis, we explore an issue 

of the magazine BRAVO! aiming to identify the presence of cultural industry in the 

publication. 

 

KEYWORDS: communication; cultural industry; art journalism; BRAVO!. 
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1 INTRODUÇÃO 

As Teorias da Comunicação – fruto dos esforços em se conhecer a 

comunicação – são um modo de interpretar e compreender a realidade, dentre tantos 

outros. Elas sofrem modificações conforme a mesma se altera, assim como dependem 

intrinsicamente do contexto histórico. Uma teoria é um argumento (ou um conjunto 

de argumentos)  que explica ou assimila um fenômeno ou uma conexão de 

fenômenos. 

Entre tantas teorias da comunicação, a Escola de Frankfurt (local e teoria 

social), surgida no final de 1920 e início de 1930, destaca-se por contribuir para o 

renascimento intelectual da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial e por, 

sobretudo, apresentar pela primeira vez, em 1947, o conceito de indústria cultural – 

termo que veio a se tornar de extrema importância para os estudos comunicacionais e 

as análises de mídia. Os pesquisadores desta escola abordaram “[...] um leque de 

assuntos que compreendia desde os processos civilizadores modernos e o destino do 

ser humano na era da técnica até a política, a arte, a música, a literatura e a vida 

cotidiana” (RÜ I ER in HOHL EL T  MARTINO   RANÇA, 2014, p.1 2). Além da Escola 

de Frankfurt, Edgar Morin, antropólogo, sociólogo e filósofo francês, também 

desenvolveu o tema da indústria cultural de forma menos negativista, na década de 

1960, atribuindo a ela a manutenção do consumo cultural e artístico. 

Tal tópico, desenvolvido durante o século XX, faz-se presente na área das 

ciências humanas e pode influenciar o mundo artístico e as publicações 

comunicacionais referentes ao jornalismo de arte. Desta forma, este trabalho visa 

utilizar o tema da indústria cultural para analisar a edição 8 da revista BRAVO!, lançado 

em maio de 1998 com vias a explicitar a atuação e a presença da mesma no veículo. 

Propõe-se a questão norteadora: como a indústria cultural, de acordo com as 

definições feitas pela Escola de Frankfurt e com a discussão proposta posteriormente 

por Edgar Morin, se fez presente na revista BRAVO!? 

A revista BRAVO! foi escolhida devido à relevância que obteve no jornalismo 

brasileiro voltado às artes durante os 16 anos em que esteve em circulação no país 

(1997-2013); e a edição 8 foi escolhida por representar um período em que a revista 
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era jovem e estava em ascensão, e no Brasil crescia o número de leitores e assinantes 

desta forma de mídia impressa. O Estudo de Caso será a estratégia de pesquisa 

utilizada, já que permite uma investigação em que são preservadas as características 

holísticas do objeto de estudo, aliada à Análise de Conteúdo, que visa obter 

indicadores relacionados às condições de produção das mensagens.  

 

2 ESCOLA DE FRANKFURT 

A maior cidade do estado alemão de Hesse foi palco para o surgimento, em 

1923, do Instituit für Sozialforschung (Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt), 

encabeçado pelos economistas Felix Weil (1898-1975) e Friedrich Pollock (1894-1970), 

e pelo pensador e cientista social alemão Max Horkheimer (1895-1973). O objetivo 

inicial do investimento era promover investigações científicas a partir da obra de Karl 

Marx (1818-1883). Mas com o passar dos anos, e com Horkheimer na presidência do 

Instituto (entre 1930 e 1958), foram lançadas as bases para uma pesquisa 

interdisciplinar que incluía economia, direito, ciência política e psicologia (NOBRE, 

2004). 

Uniram-se à Instituição teóricos como Theodor Adorno (1903-1969), Erich 

Fromm (1900-1980) e Herbert Marcuse (1898-1979). Além destes, ainda fizeram parte 

posteriormente ao que se tornou conhecido, na década de 1960, como Escola de 

Frankfurt, Walter Benjamin (1892-1940), Siegfried Krakauer (1889-1966) e Jürgen 

Habermas (1929). Alguns destes nomes publicavam artigos na Zeitschrift für 

Sozialforschung (Revista de Pesquisa Social), lançada por Horkheimer em 1932. 

É importante salientar que o período histórico marcado pelo nazismo (1933-

1945), pelo stalinismo (1924-1953) e pela Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 

influenciou as pesquisas da Escola e até mesmo resultou na mudança de sede do 

Instituto, que, exilado, passou por Genebra, Áustria, Londres, Paris e Nova York, até 

voltar, em 1950, para solo alemão (NOBRE, 2004). 

Unidos por um projeto filosófico e político com o objetivo de desenvolver uma 

teoria crítica da sociedade – a Teoria Crítica foi introduzida por Horkheimer em artigo 

intitulado Teoria tradicional e Teoria crítica, publicada pela Revista de Pesquisa Social 
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em, 1937 (ASSOUN, 1991) – os pensadores da Escola de Frankfurt acabaram por 

desvendar a importância da cultura de mercado e dos fenômenos de mídia na 

composição do modo de vida contemporâneo.  

Esta teoria pode ser dividida em três momentos distintos: o materialismo 

interdisciplinar – que, com fundamentos sociais, criticou a política marxista; a crítica da 

razão moderna – pesquisas de caráter histórico e filosófico; e a ciência social crítica – 

momento em que é retomado o projeto original da Escola, de uma ciência social crítica 

(RÜDIGER, 1999).  

É neste terceiro momento que os teóricos frankfurtianos estudaram e 

criticaram o capitalismo, seus desdobramentos, seu impacto na vida dos indivíduos, o 

sistema da economia de mercado e seus diferentes aspectos. Apontaram os meios de 

comunicação como causadores da barbárie cultural e veículos propagadores da 

ideologia das classes dominantes, imposta às classes subalternas pela persuasão ou 

manipulação. Adorno e Horkheimer cunharam o conceito de indústria cultural (como 

um subsistema da sociedade capitalista que reproduz a  ideologia e a estrutura da 

mesma) que aparece pela primeira vez no livro Dialética do Iluminismo, lançado em 

1947. 

Visando entender melhor o ponto, convém explicar o que os autores da 
Escola entendiam por Dialética do Iluminismo. Segundo eles, os tempos 
modernos criaram a ideia de que não apenas somos seres livres e distintos 
como podemos construir uma sociedade capaz de permitir a todos uma vida 
justa e realização individual. Noutros termos, a modernidade concebeu um 
projeto coletivo cujo sentido original era libertar o homem das autoridades 
míticas e das opressões sociais, ao postular sua capacidade de 
autodeterminação. 
A história do século passado mostrou porém que esse projeto era portador 
de contradições internas, carregava consigo vários problemas, que estão na 
base de muitos conflitos políticos, crises econômicas, angústias coletivas e 
sofrimentos existenciais conhecidos desde então pela humanidade. Isto é, o 
progresso econômico, científico e tecnológico não pode ser separado da 
criação de novas sujeições e, portanto, do aparecimento de uma série de 
patologias culturais, que vitimam amplas camadas da sociedade (RÜDIGER 
in HOHLFELDT; MARTINO; FRANÇA, 2014, p. 133 e 134). 

 

A ideia de um ser humano esclarecido, portanto, não passava de um 

pressuposto que obedecia aos interesses econômicos e políticos, e a indústria cultural 

era o exemplo claro de que os próprios meios do Iluminismo poderiam se tornar 

brutalidade tecnológica. É importante citar que, para os pensadores, indústria cultural 
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referia-se às indústrias que produziam em massa bens culturais, ou seja, no 

movimento, transformação de cultura em mercadoria ocorrida na baixa modernidade. 

Eram as novas formas de produção industrial da cultura e da arte. 

 

2.1 A aura e a técnica 

 

Em 1936, Walter Benjamin publicou na Revista de Pesquisa Social um artigo 

que é capital na estética crítica: A obra de arte na época da sua reprodutibilidade 

técnica. Nele, foram explicitados estudos e pesquisas realizadas nas áreas da arte e da 

sociedade, e as técnicas de reprodução surgidas no século XX foram apontadas como 

capazes de modificar as obras de arte do passado e afetar os modos de influência, 

além de se imporem como formas originais de arte (ASSOUN, 1991). 

A fotografia e o cinema foram citados por Benjamin como exemplos do 

destino tecnológico da obra de arte moderna – o artigo limitou-se à categoria das artes 

da imagem. Ele afirmou que, mesmo que não houvesse nenhuma mudança no 

conteúdo da obra de arte, a invasão das técnicas desvalorizou 

[...] sua “aura”, a sua  nica aparição de uma realidade longínqua, por 
próxima que possa estar. Ora, a “decadência atual da aura” aparece como o 
sintoma maior da “cultura de massas”: é a necessidade de proximidade e de 
posse que tende a “depreciar o caráter daquilo que não é dado senão uma 
vez” por meio da estandardização (ASSO N, 1  1, p. 2, grifo do autor). 

 

A obra perdeu o seu valor como objeto cultural em proveito do seu valor 

como realidade a expor e a vender. Por consequência, a ação das massas frente à arte 

foi modificada e, a partir daquele momento, não se separaria mais o prazer da atitude 

crítica. Benjamin esclareceu afirmando que a câmera havia aberto o mundo do visual 

inconsciente, ao mesmo tempo em que bloqueava associações feitas pelo espírito do 

espectador, devido à sucessão de imagens apresentadas. 

O artigo de Benjamin apresentou “[...] uma nostalgia da arte tradicional 

relativa à perda da aura: com a socialização tornada possível pela reprodutibilidade, a 

arte se politiza e perde a sua função de alternativa crítica” (ASSO N, 1  1, p.  4). O 

pensador apontou o efeito geral da indústria cultural, a evolução das artes, e anunciou 

o abalo da tradição e a renovação da humanidade. A dissolução da aura referente à 
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velha obra de arte, sustentada pelas legitimações de mando da burguesia, colocou a 

arte ao alcance das massas.  

Siegfried Kracauer uniu-se a Benjamin para defender este novo horizonte 

cultural que se apresentava para a humanidade como consequência do capitalismo. O 

sociólogo acreditava na democratização da cultura devido à distribuição em massa de 

discos, filmes e impressos. É claro que tais experiências estéticas eram pobres, já que o 

meio era explorado pelo capital, mas os dois teóricos entendiam que, justamente por 

isso, as massas iriam se conscientizar e revolucionar, com fins a dirigir os meios de 

produção de acordo com a sua vontade e o seu projeto de sociedade (RÜDIGER in 

HOHLFELDT; MARTINO; FRANÇA, 2014, p.134). 

 

2.2 A indústria cultural 

Theodor Adorno, entretanto, apesar de acreditar na democratização e 

progressão resultante dos meios técnicos aplicados à arte, discordou de Benjamin e 

Kracauer afirmando que essa não seria a direção em que a cultura se desenvolveria, já 

que este processo estaria à margem do capitalismo. Sem condições materiais e 

espirituais, a população não conseguiria romper a barreira imposta pelos meios, rumo 

à reflexão. 

Horkheimer, Adorno, Marcuse e outros referiram-se com o termo indústria 
cultural à conversão de cultura em mercadoria, ao processo de 
subordinação da consciência à racionalidade capitalista, ocorrido nas 
primeiras décadas do século XX. Em essência, o conceito não se refere pois 
às empresas produtoras, nem às técnicas de comunicação. A televisão, a 
imprensa, os computadores, etc., em si mesmos não são a indústria cultural: 
essa é, sobretudo, um certo uso dessas tecnologias (RÜDIGER in 
HOHLFELDT; MARTINO; FRANÇA, 2014, p.138). 

 

Indústria cultural, portanto, é uma prática social em que a produção cultural e 

intelectual – mediadas pela mídia, enquanto propagadora de publicidade – é orientada 

em função da sua possibilidade de consumo no mercado. A ideia é produzir ou adaptar 

obras de arte de acordo com um padrão de bom gosto e, através de técnicas, inseri-las 

no mercado. A produção cultural converte-se em sistema, pregando valores de 

consumo: quanto mais bens se adquirir, e quanto mais próximos dos modelos de 
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conduta expostos pelos meios de comunicação, mais feliz e evoluído será o ser 

humano. 

A consequência direta da indústria cultural é o enriquecimento das empresas 

multimídia e de conglomerados privados, que atribuem poder às técnicas de 

reprodução e à difusão de bens culturais, com foco no consumo estético massificado. 

O capitalismo, que transitou da livre iniciativa para a competição coorporativa, passou 

a influenciar a formação da consciência com a criação de uma cultura de mercado “[...] 

em que suas qualidades se misturam e vêm a conformar um modo de vida nivelado 

pelo valor de troca das pessoas e dos bens de consumo” (RÜ I ER in HOHL EL T  

MARTINO; FRANÇA, 2014, p.139). 

No jornalismo, a mudança suscitada pela indústria cultural surge com a 

transformação do público leitor em consumidor de informação sobre atualidades. 

Matérias mais sucintas, com vias a um consumo prático e funcional, sobrepõem-se a 

formação de opinião crítica e profunda.  A notícia, antes, “[...] impunha-se 

politicamente e, mais tarde, como instrumento de acesso mais pluralista ao 

conhecimento sobre o que acontecia á sociedade” (RÜ I ER, 2004, p.25). A escolha 

das editorias e matérias são influenciadas pelo mercado e por pesquisas de opinião e o 

conteúdo está subordinado a publicidade. 

A cultura perdeu sua autonomia relativa (do século XIX) e as ideias passaram a 

ser industrializadas (no século XX). As mercadorias culturais tornaram-se conteúdo da 

mídia, deixando de ser sinônimo de criação artística, para serem conjunto da atividade 

econômica. Os produtos da indústria passaram a ser comercializados como bens 

simbólicos, assumindo caráter de mercadorias culturais tecnológicas.  

 
Os programas de rádio servem para vender cerveja e, os filmes, no 
mínimo, para vender fitas de vídeo e sessões de cinema. Conforme 
declaram os executivos do negócio, os videoclipes são instrumento de 
venda de discos, cuja missão é fazer com que o artista cause boa 
impressão no mercado. [...] Durante bom tempo, os programas de rádio 
e tv, para não falar de outras formas de arte leve, foram não apenas 
patrocinados por outras empresas, mas criados por agências de 
publicidade (RÜDIGER, 1999, p.20, grifo do autor). 
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O problema maior está, contudo, no fato de que obras de arte, ideias e até 

mesmo as pessoas são negociadas e consumidas como bens descartáveis. A cultura de 

mercado representa uma forma de controle social e cada vez há menos distinção entre 

a apreciação, uma fruição, de uma pintura ou de uma peça publicitária, por exemplo. 

As obras converteram-se em veículos de publicidade, que é, por sua vez, o principal 

motor deste processo mercantil. 

Ainda, para Habermas, a falta de interesse da população pela ação política e 

até mesmo pela própria vida democrática é consequência direta da indústria cultural e 

da destruição da cultura como processo de formação libertador. A figura do cidadão 

transformou-se na figura do consumidor e do contribuinte, e sem liberdade, não 

haveria espaço para a formação do pensamento crítico. 

É claro que a indústria cultural só acontece e funciona porque o sujeito, 

inserido neste contexto, é manipulado e entra na dança, consumindo incansavelmente 

produtos culturais para lidar com suas aspirações, seus problemas e seus medos. 

 

A prática da indústria cultural segue a linha da menor resistência, não deseja 
mudar as pessoas: desenvolve-se com base nos mecanismos de oferta e 
procura, explorando necessidades e predisposições individuais que não são 
criadas por ela, mas sim, pelo processo histórico global da sociedade 
capitalista (RÜDIGER in HOHLFELDT; MARTINO; FRANÇA, 2014, p.143). 

 

A situação atual mudou pouco no mundo pós-moderno e a reflexão crítica 

passou por um período em que perdeu espaço – já que representa uma constante 

ameaça às grandes corporações que sobrevivem às custas da indústria cultural. Para 

muitos, a crítica à indústria cultural tornou-se uma espécie de discurso depressivo e o 

momento era de legitimar a cultura de massa e vangloriar o advento da sociedade da 

comunicação. Porém, hoje em dia, vê-se um olhar analítico debruçado sobre a Teoria 

Crítica que exprime, inclusive, que suas ideias valem mais agora do que valiam 

antigamente. Esta ideia original de indústria cultural mantém “[...] um potencial de 

estímulo à pesquisa e reflexão bastante crítico, rico e complexo que, segundo nos 

parece, ainda pode ser recuperado e explorado com proveito” (RÜ I ER, 2004, p.16). 
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3 EDGAR MORIN E A INDÚSTRIA CULTURAL 

Antropólogo, sociólogo e filósofo francês, Edgar Morin desenvolveu o tema da 

indústria cultural em livro chamado Cultura de massas no século XX: Neurose (O 

Espírito do Tempo – I), lançado originalmente em 1962. Seu ponto de vista se difere em 

parte da Escola de Frankfurt por não possuir caráter marxista e por, acima disso, 

acreditar que a indústria cultural sempre existiu, com a diferença de que durante o 

século XX, além de livros e jornais, também a cultura e a vida privada tornava-se 

mercadoria. “Essas novas mercadorias são as mais humanas de todas, pois vendem a 

varejo os ectoplasmas de humanidade, os amores e os medos romanceados, os fatos 

variados do coração e da alma” (MORIN, 1  7, p.14). 

A indústria cultural destinada ao público universal, de acordo com Morin, tem 

seu avanço mais significativo a partir das invenções tecnológicas que possibilitaram o 

desenvolvimento das artes técnicas, que, por sua vez ,vivem de acordo com o lucro. No 

regime de iniciativa privada a ideia é a busca do máximo lucro, através do 

fornecimento ao consumidor de produtos ou ações culturais que sejam da vontade do 

próprio consumidor. O sistema privado é divertido e, por isso, se mantém vivo. Já no 

regime de Estado, o lucro é baseado no interesse político e ideológico, o essencial é 

convencer, educar; e, por isso, podem ser promovidos valores de alta cultura como 

palestras científicas, música erudita, obras clássicas. Por sua vez, é um sistema forçado, 

que quer adaptar o público a sua cultura. 

Nos dois sistemas, a indústria cultural está presente mediada pela imprensa, 

pelo rádio, pela televisão e pelo cinema; que, ademais, são mediados pela indústria 

técnica e econômica. Por exemplo: em um jornal, a organização burocrática (que 

corresponde à técnica) filtra a ideia criadora antes que ela chegue ao redator-chefe; 

este decide a relevância de acordo com considerações como rentabilidade e 

oportunidade política; em seguida, o projeto chega aos técnicos que o submetem as 

suas próprias manipulações. O resultado é a tendência à despersonalização da criação, 

esmagada pela organização racional de produção que se choca, fortemente, com a 

exigência da própria indústria cultural de produtos novos e individualizados. Um filme, 

um programa de rádio ou uma peça de teatro podem ser concebidos de acordo com 
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receitas-padrão, mas devem ter aparentemente características únicas, identidade. 

Para Morin, esse paradoxo burocrático-industrial da cultura encontra sua possibilidade 

na estrutura do imaginário. 

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 exteriores as obras, 
enquanto situações-tipo e personagens-tipo lhes fornecem as estruturas 
internas.  A análise estrutural nos mostra que se pode reduzir os mitos a 
estruturas matemáticas. Ora, toda estrutura constante pode se conciliar 
com a norma industrial. A indústria cultural persegue a demonstração à sua 
maneira, padronizando os grandes temas romanescos, fazendo clichês dos 
arquétipos em estereótipos (MORIN, 1997, p.26). 

 

Ou seja, se fabricam romances sentimentais em série a partir de certos 

modelos, embora com a condição de serem individualizados. E, pode-se chegar ao 

ponto em que seja necessária a invenção: este é o momento em que a burocracia se 

rende à criação, em busca da originalidade. Ou seja, a criação cultural não pode ser 

totalmente inserida em um sistema de produção industrial.  

Este equilíbrio entre as forças burocráticas (industrial, centralizada e 

monopolista) e antiburocráticas (individualista, inventiva, autonomista) mantém a 

indústria cultural e nos permite entender os universos estereotipados e a reinvenção 

perpétua dos produtos culturais. Ao mesmo tempo em que há a fabricação e a 

padronização, há a arte e a criação. 

Morin também destaca a questão da criação como produção, atribuindo à 

indústria cultural o ressurgimento do coletivismo no trabalho artístico. Explica 

exemplificando que, nos quadrinhos, após a morte de um autor, outros são chamados 

para dar continuidade a personagens e histórias (como é o caso de Flash Gordon que 

foi produzido por Alex Raymond, sucedido por Austin Briggs e posteriormente por 

Marc Raboy e Dan Barry). No cinema e na televisão também é possível enxergar essa 

produção coletiva, quando cada etapa (parte do filme/matéria/programa) é concebida 

por diferentes e especializados profissionais: “Essa divisão de trabalho tornado 

coletivo é um aspecto geral da racionalização que começa na fabricação dos produtos, 

segue nos planejamentos de produção, de distribuição, e termina nos estudos do 

mercado cultural” (MORIN, 1  7, p. 0). 
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4 SOBRE ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Laurence Bardin, em seu livro Análise de Conteúdo (2009), define tal 

estratégia de pesquisa como um método empírico, um conjunto de técnicas de análise 

das comunicaç es. “Não se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; 

ou, com maior rigor, será um único instrumento, mas marcado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as 

comunicaç es” (p.  ). 

Para a professora francesa, escondidos nos discursos aparentemente 

simbólicos e polissémicos, existem sentidos que convém desvendar. É preciso atentar 

para a presença ou ausência de uma determinada característica de conteúdo – ou 

conjunto de características – presente em um definido fragmento de mensagem, para 

raciocinar sobre seu desenvolvimento, a real intenção de seu produtor e até mesmo 

seu impacto no receptor (entre uma infinidade de objetivos possíveis). 

É importante salientar que a análise de conteúdo não é igual à linguística: a 

primeira procura conhecer o que está por trás das palavras sobre as quais se pesquisa, 

é uma busca por outras realidades através das mensagens, que visa o conhecimento 

de variáveis de ordem psicológica, sociológica e histórica; a segunda é o estudo próprio 

da língua, das palavras, de forma semântica e direta. 

A análise de conteúdo compreende três etapas: a primeira é a fase da pré-

análise, na qual é escolhido o documento que será submetido à análise, são 

formulados os objetivos e as hipóteses, e elaborados indicadores que fundamentem a 

interpretação; a segunda fase é a exploração do material, quando são realizadas as 

operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de regras já 

estabelecidas; e a terceira e última fase é a do tratamento dos resultados, da 

inferência e da interpretação, quando o analista “tendo a sua disposição resultados 

significativos e fiéis, pode então propor inferências e adiantar interpretações a 

propósito dos ob etivos previstos” (BAR IN, 200 , p.127). 

  Neste trabalho, a pré-análise compreende a escolha da edição 8 da revista 

BRAVO! e a definição de analisá-la com base no conceito e nas características da 

indústria cultural desenvolvidas por Theodor Adorno, Marx Horkeimer e, 
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posteriormente, por Edgar Morin. A exploração do material e o tratamento dos 

resultados, da inferência e da interpretação serão realizados a seguir, com a 

desmembração das matérias da revista na busca por traços da indústria cultural, e com 

a interpretação dos resultados obtidos a partir desta ação. 

 

5 A REVISTA BRAVO! 

A revista BRAVO! foi lançada em outubro de 1  7, pela Editora  ’Ávila – 

migrando para a Editora Abril em 2004. Foi uma das únicas publicações do país voltada 

exclusivamente às artes, veiculando matérias sobre pintura, escultura, gravura, 

fotografia, cinema, música, teatro, dança e literatura, entre outras manifestações 

culturais, fazendo parte do segmento do jornalismo cultural brasileiro. Tinha 

periodicidade mensal e, antes de ser extinta, em agosto de 2013, pela sua editora, 

contava com jornalistas como Sérgio Augusto, Sheila Leirner, José Reinaldo Azevedo e 

Silva, e outros. 

De acordo com o site de publicidade da Editora Abril (PubliAbril), a revista 

possuiu uma média de 17.899 assinaturas, com uma venda média de 6.315 exemplares 

avulsos e uma circulação média líquida de 24.214 exemplares. Sua maioria de leitores 

era mulher (58% x 42% de homens), entre 25 e 34 anos, da região Sudeste do Brasil.25 

Com uma média de quatro leitores por exemplar, cada edição atingia em média 100 

mil pessoas. 

A edição 8 da revista, lançada em maio de 1998, traz como ensaio de capa os 

70 anos do Manifesto Antropófago, além de matéria sobre o Museu de Arte Moderna 

do Rio de Janeiro, escritos sobre a vida e a obra do escritor Ariano Suassuna, 

explanações sobre a nova versão cinematográfica da peça Orfeu da Conceição, a 

trajetória do Ballet Kirov, entre outros.  

5.1 A publicidade e a propaganda na BRAVO! 

A primeira análise que pode ser feita é em relação à quantidade de 

publicidade disponível na edição 8 da revista BRAVO!.  

                                                             

25 
 Disponível em: http://www.publiabril.com.br/marcas/bravo/revista/informacoes-gerais. Acesso em 14 de outubro de 2014, às 

21h17min. 

http://www.publiabril.com.br/marcas/bravo/revista/informacoes-gerais
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Tabela: Publicidade na edição 8 da revista BRAVO!, lançada em maio de 1998. 

 PRODUTO P. DUPLA P. SIMPLES MARCA 

1 Carro X  Chevrolet 

2 Relógio Masculino  X Mont Blanc 

3 Perfume Masculino  X Ferrari 

4 Seguro  X Banco do Brasil 

5 Relógio Feminino  X Cartier 

6 Carro X  Jeep 

7 Patrocínio de 

Cultura 

 X Volswagem 

8 Shopping Center  X Iguatemi São Paulo 

9 Sala de exposição  X Espaço de Arte Pedro 

Morganti 

10 Carro X  Mercedes-Benz 

11 Patrocínio de 

Cultura 

 X Volkswagen (idem nº7) 

12 Teatro  X Teatro Alfa Real – Governo 

13 Evento  X CHACUR Eventos 

14 Governo X  Governo de São Paulo 

15 Governo X  Pinacoteca de São Paulo 

16 Patrocínio de 

Cultura 

 X Volkswagen (idem nº7 e 11) 

17 Livraria  X Livraria Cultura 

18 Concurso  X Banco BBA 

19 Rádio X  Nova FM 

20 Música  X Prefeitura de São Paulo 

21 Revista X  Revista República 

22 Evento  X ABF 

23 Patrocínio Cultural  X Petrobrás - Governo 
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24 Detergente  X BOMBRIL 

25 Governo  X Ministério das 

Comunicações 

26 Carro X  Volkswagen 

27 Governo X  Ministério das 

Comunicações 

28 Carro  X Volkswagen 

 

Somam-se 28 peças publicitárias que ocupam 37 páginas da revista. Além 

disso, a publicação ainda possui seis fluxogramas de página dupla, com explicações, 

agenda de espetáculos, etc, que são patrocinados, cada um por: Livraria Cultura, 

Shopping Iguatemi, Volkswagen, Banco BBA, Banco Real e Prefeitura de São Paulo. A 

presença da indústria cultural evidencia-se: primeiro, porque a publicidade, em sua 

maioria voltada às artes e à cultura, confunde-se com as matérias e “[...] o olhar 

fugidio mal pode distinguir o texto e a imagem publicitários do texto e a imagem da 

parte redacional” (A ORNO  HORKHEIMER, 1 85, p.152)  segundo, porque se focaliza 

em um modo de vida, reproduzindo a ideologia e a estrutura da sociedade capitalista, 

transformando a própria cultura em mercadoria; e terceiro, porque se contempla uma 

variedade de produtos criados mecanicamente a partir da tecnologia (como a 

publicidade de carro) enquanto eles, na verdade, são a mesma coisa.  

 
A diferença entre a série Chrysler e a série General Motors é no fundo uma 
distinção ilusória, como já sabe toda criança interessada em modelos de 
automóveis. As vantagens e desvantagens que os conhecedores discutem 
servem apenas para perpetuar a ilusão da concorrência e da possibilidade 
de escolha. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.116). 

 

Percebe-se, ainda, pela quantidade de publicidade política veiculada, a 

presença do Estado na publicação, em consonância com a afirmação de Edgar Morin: 

“O sistema de Estado quer convencer, educar: por um lado tende a propagar uma 

ideologia que pode aborrecer ou irritar, por outro lado, não é estimulado pelo lucro e 

pode propor valores de “alta cultura” (MORIN, 1  7, p.2 , grifo do autor). 
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Porém, não é somente na publicidade que se pode perceber a 

comercialização da revista BRAVO!. As notas que são apresentadas ao longo da 

publicação tem como intuito divulgar e vender produtos culturais e artísticos como 

mercadoria. Elas são subordinadas à publicidade, influenciadas pelo mercado, 

oferecidas como bens simbólicos e apresentadas como um padrão de bom gosto e 

daquilo que deve ser consumido pelo leitor. Funcionam, ainda, como uma espécie de 

agenda – que vem ao encontro do explicitado por Adorno e Horkheimer – onde o 

público leitor transforma-se em consumidor de informação sobre atualidades e sobre 

o que acontece na sociedade, já que os textos são sucintos e pouco aprofundados. 

São notas como: A obra de arte total, que apresenta o Dicionário de Arte 

publicado pela editora Grove (p.46); Potência e impotência de um diálogo íntimo, que 

fala sobre a exposição Tetas de Sandra Tucci (p.48); O cinema da vida privada, que 

divulga o filme A comédia da vida privada, de Guel Arraes (p.100); Londrina é o palco, 

que apresenta o Festival Internacional de teatro e dança de Londrina (p.126); entre 

muitas outras. No final da publicação, ademais, encontra-se uma lista de CDs com 

breves explicações para consumo do público (p.140 e 141). 

Entretanto, essa publicidade industrializada que evidencia livros e exposições, 

oferece, através dela mesma, produtos novos e individualizados, o que, para Edgar 

Morin, representa o equilíbrio entre as forças burocráticas (industrial, centralizada e 

monopolista) e antiburocráticas (individualista, inventiva, autonomista), como já 

citado anteriormente: 

Donde esse princípio fundamental: a criação cultural não pode ser 
totalmente integrada num sistema de produção industrial. Daí um certo 
número de consequências: por um lado, contratendência à 
descentralização e à concorrência, por outro lado, tendência à 
autonomia relativa da criação no seio da produção (MORIN, 1997, p.26). 

 

Concluindo-se que existe uma necessidade de variedade e individualidade no 

consumo onde a eficácia comercial encontra-se na forma descentralizadora da 

autoconcorrência. 

 5.2 Breve análise de ensaios, matérias e reportagens 

O ensaio de capa da edição 8 da revista BRAVO! possui o título Muito barulho 

por nada e apresenta seis ensaístas convidados pela publicação que dialogam com o 
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leitor sobre os 70 anos do Manifesto Antropófago (p.17 a 26). Percebe-se, 

imediatamente, que a principal matéria da edição tenta fugir da máxima da indústria 

cultural, pois traz uma reflexão sobre um momento artístico da história brasileira, sem 

vender algum produto ou autor – o ensaio não está orientado em função da 

possibilidade de consumo, como explicado por Adorno e Horkheimer, mas sim em 

função da identidade da publicação. A matéria é educativa, pois explica o Manifesto 

Antropófago, atribuindo-lhe características e analisando a década de 1920 no Brasil e 

no mundo. Contudo, a ideia de seis escritores falarem sobre um mesmo assunto 

encaixa-se no coletivismo da criação industrializada, onde cada pessoa atua como 

parte de um todo, exposto por Edgar Morin. De acordo com ele, a divisão do trabalho 

está no mercado das artes e estende-se aos demais setores da criação industrial, como 

é o caso das revistas. “Essa divisão de trabalho tornado coletivo é um aspecto geral da 

racionalização que chama o sistema industrial [...]” (MORIN, 1  7, p. 0).   

A seguir, o leitor encontra uma matéria sobre o Museu de Arte Moderna do 

Rio de Janeiro, chamada MAM Rio, ano 50: um panorama visto de altos e baixos (p.28 

a 35). Neste caso, o interessante é analisar o foco do texto: a dívida de US$5 milhões 

do MAM, que sobrevivia com dificuldades na época, devido à extinção do patrocínio 

da empresa Petrobrás e da Prefeitura do Rio de Janeiro. De acordo com Adorno e 

Horkheimer, na indústria cultural, a arte está subordinada aos diretores gerais das 

instituições que, por sua vez, estão subordinados aos setores mais poderosos da 

ind stria, como os de aço, petróleo, eletricidade e química. “Comparado a esses, os 

monopólios culturais são fracos e dependentes. Eles têm que se apressar em dar razão 

aos verdadeiros donos do poder, para que sua esfera nas sociedades de massa [...] não 

se a submetida a uma série de expurgos.” (A ORNO  HORKHEIMER, 1 85, p.115). Ou 

seja, o MAM corria riscos justamente por não se encaixar na mecânica da sociedade 

industrial, e o curador da época (Wilson Coutinho) chegava a afirmar na matéria que 

estaria tentando colocar o museu dentro de uma ordem capitalista para reavivá-lo. 

As muitas páginas dedicadas ao escritor Ariano Suassuna, na matéria As 

Armas do Barão Assassinado (p.58 a 75), abrangem seus romances, os filmes baseados 

em seus livros e até mesmo uma indicação de obras da literatura mundial 
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consideradas referência pelo escritor. A vida de Suassuana é desvendada, acentuando 

a importância do autor/criador que se pode aproximar da ideia de Morin (1997), onde 

o autor/criador se afirma justamente no momento em que começa a era industrial. A 

imprensa, com foco no lucro capitalista e na necessidade de individualização dos 

produtos, acaba por exaltar o autor, individualizando-o e utilizando as suas 

características de artista, intelectual e criador. A pessoa (neste caso, Ariano Suassuana) 

e seus valores são negociados, comercializados e consumidos pela sociedade 

capitalista e industrial. 

Na matéria A segunda vinda de Orfeu (p.90 a 95), o filme Orfeu da Conceição 

– fruto da literatura de Vinícius de Moraes – é explorado. Enxerga-se a arte técnica, o 

cinema que, por sua vez, é mediada pela indústria técnica e cultural, e, para Adorno e 

Horkheimer, é a representação da violência da sociedade industrial, já que reproduz as 

pessoas como a própria indústria cultural modelou.  

Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa mais à 
fantasia e ao pensamento dos expectadores nenhuma dimensão na qual 
estes possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra 
fílmica permanecendo, no entanto, livres do controle de seus dados 
exatos, e é assim precisamente que o filme adestra o espectador 
entregue a ele para se identificar imediatamente com a realidade 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p.119). 

 

Além disso, a ideia de transportar a história de um livro para um filme 

obedece à característica industrial de adaptar a arte através de técnicas, como o 

cinema, para inseri-la no mercado e, assim, obter maior lucro. 

Por fim, a matéria Os guardiães das noites brancas (p.106 a 115) aparece com 

a história do russo Ballet Kirov e o seu processo de modernização devido ao final da 

União Soviética. O texto elucida o fato de que o mundo globalizado e a crise financeira 

de seu mantenedor (Mariinsky) poderiam gerar uma mudança de identidade, o 

comprometimento do padrão artístico da companhia e a demissão de bailarinos, além 

da incorporação de novas produções mais modernas do que os clássicos repertórios, 

com os quais o público já não se identificava mais. Para Adorno e Horkheimer, a 

mudança dos produtos artísticos devido ao capital é consequência da indústria cultural 

já que ela, através do mercado, fixa sua própria linguagem e obriga às artes a se 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 164 

adaptarem a este vocabulário, facilmente traduzível e próximo da vida e da realidade 

do espectador. É um ramo que 

[...] se impõe tanto mais imperiosamente quanto mais a técnica 
aperfeiçoada reduz a tensão entre a obra produzida e a vida quotidiana. 
O paradoxo da rotina travestida de natureza pode ser notado em todas 
as manifestações da indústria cultural, e em muitas ele é tangível. Um 
músico de jazz que tenha de tocar uma peça de música séria, por 
exemplo o mais simples minueto de Beethoven, é levado 
involuntariamente a sincopá-lo, e é com um sorriso soberano que ele, 
por fim, aceita seguir o compasso. É essa natureza, complicada pelas 
exigências sempre presentes e sempre exageradas do médium 
específico, que constitui o novo estilo (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, 
p.120 e 121). 

 

O Ballet Kirov hoje se chama Ballet Mariinsky – ganhou o nome de sua 

mantenedora financeira – e continua mesclando em seu repertório obras tradicionais e 

novas montagens, com o objetivo de divulgar a arte, de encher teatros e, é claro, de 

pagar seus funcionários.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Escola de Frankfurt foi palco para o desenvolvimento de críticas à cultura 

popular, à mídia e a tecnologia. Seus cientistas sociais desaprovaram a cultura de 

massa porque ela estava baseada em processos que exploram a população desde os 

primórdios da história. Seus estudos e a conceituação de indústria cultural por Adorno 

e Horkheimer pressupõem que o ser humano seria totalmente passivo, inconsciente e 

influenciado pelo capitalismo e pela mídia. 

A definição posterior de Edgar Morin sobre a indústria cultural parece mais 

conivente com os processos que ocorreram no mundo desde o século XX. Afinal, a 

reconfiguração constante da sociedade implica em uma reconfiguração constante das 

artes e do jornalismo, já que estes são parte essencial da humanidade. O sistema de 

manutenção da cultura e da arte pela própria indústria cultural funciona e é 

responsável pelo consumo e, provavelmente, também pelo acesso das populações 

menos favorecidas ao mundo da arte – democratização da arte. 
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Não temos como negar, após a analise aqui proposta, que a indústria cultural 

se fazia presente nas matérias da revista BRAVO! Mas também não podemos deixar de 

evidenciar a consciência exposta pelos jornalistas (e repassada aos leitores) a respeito 

da existência da mesma e da necessidade de as artes e instituições se adequarem a 

este novo modelo industrial/capitalista. 

A indústria cultural é um mar de ofertas. O jornalismo de arte da revista 

BRAVO! estava inserido neste universo mas, ao mesmo tempo em que oferecia livros, 

exposições, peças de teatro e festivais, e apresentava publicidade destinada à 

manutenção de um modelo de vida capitalista (e à manutenção da própria publicação), 

cumpria o seu papel em matérias e ensaios extensos e críticos, que atribuíam valor às 

artes e à necessidade da continuidade das mesmas. Essa dicotomia tentava fornecer 

ao leitor a capacidade de raciocínio, de perceber a presença da indústria cultural e de, 

conscientemente, optar pelas ofertas que melhor lhe cabiam.  

O equilíbrio do jornalismo de arte pode acontecer desta forma: é necessário 

se submeter à indústria cultural para fins de consumo, divulgação e financiamento, 

mas é possível (e pertinente) inserir nos textos raciocínio e consciência, de forma que 

o leitor compreenda outras realidades, a sociedade e a si próprio, possibilitando a 

liberdade de pensamento, de escolhas e a formação crítica. 
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ENQUADRAR OS CIENTISTAS: os valores-notícia na 
construção da verdade pelo noticiário científico 
 

MENDES, Miguel 26 

 

RESUMO: Este artigo retoma as considerações sobre a construção social da realidade e 

a construção da verdade, compara os diferentes enquadramentos que se dá a uma 

mesma notícia científica em três diferentes veículos e avalia a importância dos valores-

notícia na construção da imagem da ciência, dos cientistas e das verdades científicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo científico. Construção da verdade. Valores-notícia. 

 

ABSTRACT: This article revisits considerations about the social construction of reality 

and the construction of truth, compares the different frameworks used to tell the same 

scientific story in three different news vehicles and assesses the importance of news 

values in building the image of science, scientists and scientific truths. 

 

KEYWORDS: Scientific journalism. Construction of truth. News values. 

 

1. A verdade é uma construção 

Ouve-se com frequência, em enquetes de opinião pública, conversas informais 

e até mesmo entre jornalistas, a queixa de que “os médicos uma hora dizem uma coisa, 

outra hora dizem o contrário. Ovo, antigamente, fazia mal  agora, faz bem”. O mesmo 

se diz a respeito de médicos e cientistas em geral: “ho e falam uma coisa, amanhã 

falam o contrário”. 

Será que o discurso médico-científico é tão incoerente assim? Afinal, o discurso 

científico é considerado, em nossa cultura, como o mais objetivo e autenticamente 

verdadeiro. O senso comum diz que a verdade deve ser uma só. 
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No entanto, a verdade é uma construção que não pode ser entendida fora do 

contexto sociocultural. 

A “arqueologia do saber” praticada por Michel  O CA LT nos mostra como, 

num processo histórico, estabeleceu-se uma divisão entre discursos verdadeiros e 

falsos, em detrimento dos últimos (FOUCAULT, 1996). Realizou-se uma partilha e 

separação, desautorizando determinados discursos que não obedeciam aos critérios de 

objetividade e positividade. 

No mito de Édipo, conforme dramatizado na peça Édipo Rei, de Sófocles, 

estaria, segundo o filósofo francês, representada a história da evolução do pensamento 

dos gregos clássicos no que concerne à percepção da verdade. A civilização clássica 

teria transitado por três fases. A primeira, uma reverência à palavra dos deuses (por 

meio dos oráculos) e à palavra dos videntes – dois tipos de discurso que faziam os fatos 

acontecer. A segunda, a aceitação como verdade do discurso da pessoa inquirida, 

desde que devidamente ritualizado ou juramentado. A terceira, a eleição do discurso 

empírico, da testemunha, do “ver com os próprios olhos”, como  nico discurso válido 

para as novas condições sociais e políticas. Esse último tipo seria um discurso 

democrático, que tanto pode estar na boca de nobres quanto de plebeus e que 

derruba tiranos tais como o próprio Édipo. Na forma como Foucault coloca, o legado 

grego assim se constituiu: 

Primeiramente, a elaboração do que se poderia chamar formas racionais 
da prova e da demonstração: como produzir a verdade, em que 
condições, que formas observar, que regras aplicar. São elas, a Filosofia, 
os sistemas racionais, os sistemas científicos. Em segundo lugar e 
mantendo uma relação com as formas anteriores desenvolveu-se uma 
arte de persuadir, de convencer as pessoas da verdade do que se diz, de 
obter a vitória para a verdade ou, ainda, pela verdade. Tem-se aqui o 
problema da retórica grega. Em terceiro lugar há o desenvolvimento de 
um novo tipo de conhecimento: conhecimento por testemunho, por 
lembrança, por inquérito. Saber de inquérito que os historiadores, como 
Heródoto, pouco antes de Sófocles, os naturalistas, os botânicos, os 
geógrafos, os viajantes gregos vão desenvolver e Aristóteles vai totalizar 
e tornar enciclopédico. (FOUCAULT, 2005) 

 

Segundo BERGER & LUCKMANN (2004), durante toda a história da nossa 

civilização, condições sociais e políticas têm modelado as relações entre pessoas e 

entre grupos, que estabelecem regras e institucionalizam estruturas, usando o discurso 
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para legitimar essas instituições artificiais como se fossem naturais; como se fossem o 

único mundo possível. A lógica das instituições é criada a posteriori, por meio do 

exercício da reflexão. A tentativa de dar sentido às instituições gera conhecimentos, 

expressos pela linguagem. Os conhecimentos – ou saberes – servem de critério para 

avaliar o que é verdadeiro e válido, afastando o desvio como se fosse uma coisa 

antinatural. Através de instituições como a escola e a imprensa, entre outras, esse 

discurso construído socialmente é transmitido para as novas gerações, que o 

interpretam como se fosse tradição ou mesmo mitologia. 

Assim, os discursos têm de se enquadrar em limites para serem emitidos e, mais 

ainda, para serem publicados. Segundo FOUCAULT, um desses limites ou 

constrangimentos é o sistema interno das disciplinas, como a medicina ou as diversas 

ciências. As disciplinas são responsáveis por produzir saberes e verdades para a 

sociedade, mas cercam seu terreno de trabalho e controlam seus membros, ao ponto 

de rejeitar e até combater saberes igualmente verdadeiros segundo os padrões da 

sociedade, mas impertinentes à disciplina. Assim, a noção de erro é relativa: 

No interior dos seus limites, cada disciplina reconhece proposições 
verdadeiras e falsas, mas repele para o outro lado das suas margens toda 
uma teratologia do saber. O exterior de uma ciência está mais e menos 
povoado do que julgamos: certamente que há a experiência imediata, os 
temas imaginários que trazem e reconduzem incessantemente crenças 
sem memória; mas talvez não haja erros em sentido estrito, porque o 
erro não pode surgir e ser avaliado senão no interior de uma prática 
definida; em contrapartida, há monstros que circulam e cuja forma muda 
com a história do saber. Numa palavra, uma proposição tem de passar 
por complexas e pesadas exigências para poder pertencer ao conjunto de 
uma disciplina; antes de se poder dizê-la verdadeira ou falsa, ela deve 
estar, como diria Canguilhem, "no verdadeiro" (FOUCAULT, 1996). 

 

Com esses princípios teóricos em mente, se a verdade é construída socialmente 

e se as ciências, graças ao método empírico, são consideradas, em nossa realidade 

sociocultural, as produtoras das verdades mais garantidas, coloca-se esta questão: 

como o jornalismo participa da construção da verdade científica? 

Para trazer contribuições para essa pesquisa, nos apoiamos nas teorias 

construcionistas sobre a atividade jornalística, como foram expostas por TRAQUINA 

(2012) e nos conceitos de valores-notícia conforme foram enumerados por AGUIAR 

(2007). Na prática, vamos focalizar as seções de Ciências e Saúde de algumas 
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publicações da mídia impressa ou suas versões on line, comparando alguns de seus 

textos com os das correspondentes publicações científicas. 

 

2. Comparação de enquadramentos 

Nosso primeiro caso estudado é uma notícia sobre a ciência geológica. No dia 

13 de março de 2014, a seção ciência de O Globo publicou matéria com este título: 

Segredo no interior do planeta – Um oceano oculto – Diamante revela existência de um 

quintilhão de litros de água sob a superfície da Terra. 

O lead da matéria foi este: 

Um diamante de 5 milímetros de comprimento pode revelar a existência 
de um oceano gigante sob a Terra – maior que a soma de todos os mares 
conhecidos. A pedra, encontrada no interior do Mato Grosso, chegou à 
superfície de um rio há 90 milhões de anos, pegando carona na subida 
de uma rocha vulcânica. 

 

O texto de O Globo, por Renato Grandelle, é objetivo e interessante. A matéria 

é apoiada por infográficos e fotos. Uma pequena falta de acuidade foi detectada, mas 

não prejudica o entendimento da notícia. Porém, em relação ao conceito corrente do 

que seja verdade objetiva ou verdade científica, o texto tem, pelo menos, um 

problema. 

Anuncia-se que há um “oceano” sob a superfície do planeta. Vamos analisar a 

alegação em relação aos dados da própria reportagem. A prova material da alegação é 

uma pequena porção de mineral transportada, por processos naturais, do manto 

terrestre para a superfície. Sobre esse mineral, chamado pelos cientistas de 

ringwoodita, diz-se que “cerca de 1,5% de seu peso é formado por água” e que os 

pesquisadores “acreditam que há uma imensidão destes minérios a milhares de 

quil metros de profundidade”. 

Mas, atenção: em que sentido uma camada do planeta, que é composta de 98,5 

% de minerais que não sejam água, pode se comparada com um oceano? Quando se 

cria a imagem verbal de “oceano”, incute-se na mente do leitor a imagem visual e 

simbólica de um oceano líquido, uma fonte de recursos hídricos. No mínimo, a ideia 

aproximada de um lençol de água subterrânea. 
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A ideia de oceano não é tratada como uma sugestão poética para ilustrar a 

descoberta científica. Ela é repetida no corpo da reportagem, como tradução perfeita 

da notícia científica: “Mas não há d vidas de como o grande e oculto oceano pode 

influenciar a din mica do planeta”. Em outro trecho, o mineral é chamado pelo 

repórter de “diamante de água”. 

As ideias que o repórter buscou para dotar sua história de interesse humano ou 

“interesse do p blico”, além da imagem de oceano, são: 

a) A fascinação do “oculto” que se torna “revelado” graças à Ciência. 

Escolha do título “Segredo no interior do planeta”  uso repetido do ad etivo “oculto”  

uso repetido da noção de que o diamante “revela” alguma coisa e “pode acabar com a 

polêmica”. 

b) As dimens es gigantescas. O oceano é descrito como “gigante”  a 

contribuição do diamante para a Ciência é “incalculável”  informação de que “estariam 

guardados um quintilhão de litros de água”. 

c) A orgulhosa ligação do fato com o Brasil. Como o diamante foi 

encontrado no Mato Grosso, o repórter tentou descobrir se algum brasileiro participou 

da análise da pedra. 

Outro veículo abordou a matéria de maneira semelhante, mas com menos 

condescendência e mais conteúdo. Foi a reportagem da Scientific American Brasil, 

publicada on line. O título “ iamante confirma existência de oceano no manto 

terrestre” dá a entender o mesmo que a matéria de O Globo. Mas o restante do texto é 

mais acurado. O subtítulo “o diamante contém ringwoodita, mineral que sugere 

abund ncia de água no interior da Terra” é mais cuidadoso na afirmação, cuidado 

denotado pelo uso do verbo “sugerir”. 

O lead dessa matéria é “Um desgastado diamante que sobreviveu a uma viagem 

pelo ‘inferno’ confirma uma teoria muito antiga: o manto terrestre tem água suficiente 

para encher um oceano”. 

No corpo da reportagem, Becky Oskin detalha as provas geológicas reunidas na 

pesquisa da Universidade de Alberta, Canadá, e esclarece o leitor sobre o contexto da 

alegação feita pelos pesquisadores: “A ringwoodita é 1,5% água, presente não em 
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forma líquida, mas como íons hidróxido (moléculas de oxigênio e hidrogênio 

conectadas). Os resultados sugerem que poderia haver uma grande quantidade de 

água na zona de transição do manto, que vai de 410 a 660 m de profundidade. ‘Isso se 

traduz em uma imensa quantidade de água, que se aproxima da massa presente em 

todos os oceanos do mundo’, contou  earson à Live Science”. Assim, o leitor visualiza 

que o interior do planeta não tem um oceano de verdade, mas presença de moléculas 

formadoras de água num volume que equivale ao volume de todos os oceanos da 

superfície. 

E qual o teor da matéria publicada pela própria revista científica que serviu de 

fonte para os jornalistas? A revista Nature publicou, on line, na edição de 12 de março 

de 2014, um resumo do artigo científico. O título “Zona de transição do manto hidrosa 

indicada por ringwoodita inserida em diamante” em nada sugere que há um oceano 

oculto e secreto sob a superfície da Terra. Mais adiante, nesse texto, é dito que “ainda 

que experimentos demonstrem a capacidade de essas camadas conterem água, 

sondagens geofísicas de condutividade elétrica forneceram resultados conflitantes”. 

Não é o que diz a matéria de O Globo, pois “segundo  earson (cientista que encabeçou 

a pesquisa), a presença do líquido nesta região também coincide com estudos sobre 

condutividade elétrica realizados nos  ltimos anos por geofísicos”. 

Temos aí, numa simples gradação, a mesma notícia reportada em três versões: a 

de grande imprensa, a de veículo setorial e a de veículo acadêmico. A matéria é menos 

acurada na grande imprensa, mais acurada na revista de divulgação científica e, até 

onde podemos checar, totalmente acurada na revista acadêmica. Por outro lado, ela é 

mais interessante para o público geral em O Globo, um pouco menos em Scientific 

American e nada atraente em Nature. 

Por que processos uma notícia científica – que, por definição, em nossa cultura, 

é um exemplo de texto objetivamente verdadeiro – transforma-se num texto que induz 

o leitor a uma noção falsa? 

Quando se trata de divulgação científica, temos que levar em conta, com muito 

peso, a influência das fontes sobre o resultado do trabalho do jornalista. Universidades 

em geral e grupos de cientistas em particular só podem progredir em suas pesquisas 
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quando obtém verbas. Sabe-se que o volume de verbas é inferior ao volume das 

demandas dos pesquisadores. Pela lógica do sistema, estabelece-se uma competição 

entre os grupos para garantir o máximo possível dessa verba. Não podemos subestimar 

a importância que a divulgação científica nos veículos de massa tem para determinar a 

relevância da pesquisa em questão e o merecimento dos cientistas envolvidos. Assim 

sendo, é prática corrente entre os cientistas levarem seus melhores resultados à 

imprensa local e mundial, e não esperarem pelo interesse dos jornalistas. 

O exemplo do “oceano oculto” mostra que está em ação o processo teorizado 

por MOLOTCH & LESTER, de que os  ornalistas necessitam de “acontecimentos” como 

objeto de seu trabalho. Na sociedade, grupos competem e até mesmo antagonizam no 

“campo  ornalístico”, tentando fazer com que fatos de seu interesse tornem-se 

“acontecimentos” dignos de entrar em campo, ou seja, nas publicações da imprensa. 

Grupos lutam para determinar quais fatos merecem gerar notícia e, uma vez que são 

bem sucedidos, lutam para que esses fatos sejam enquadrados e apresentados à 

opinião pública da maneira que interessa ao grupo. TRAQUINA coloca a teoria desta 

maneira: 

Assim, nas sociedades mass-mediatizadas, o campo jornalístico constitui 
um alvo prioritário da ação estratégica dos diversos agente sociais; em 
particular, dos profissionais do campo político. Um objetivo primordial da 
luta política consiste em fazer concordar as suas necessidades de 
acontecimentos com as dos profissionais do campo jornalístico 
(TRAQUINA, 2012). 

 

Ainda segundo MOLOTCH & LESTER, o acesso ao campo jornalístico pode ser 

habitual (quando a fonte é poderosa no sentido de ser sempre considerada geradora 

de acontecimentos dignos de noticiar), direto (quando são os jornalistas que trazem a 

história para a redação) ou disruptivo. Neste último caso, os atores sociais pouco 

poderosos precisam agitar o ambiente, romper a rotina e gerar surpresa para perturbar 

a ordem habitual da produção de acontecimentos. 

A maneira como essas fontes pouco poderosas, em busca de divulgação, tentam 

o acesso disruptivo, é apresentar suas histórias com alegações extraordinárias. No caso 

dos cientistas, suas melhores pesquisas ainda são pouco atraentes para o público geral, 

se o texto acadêmico tentar ser enquadrado em qualquer linha editorial da grande 
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imprensa. A solução para romper barreiras e encontrar espaço como “acontecimento” 

digno de nota é encontrar, dentro de todas as previsões, ilações e consequências 

derivadas da pesquisa científica, aquela que possa ser traduzida em “ ornalês” como 

um titulo chamativo ou uma imagem fantástica. Colocado de certa maneira, a Ciência 

não pode ser divulgada como friamente é, mas apenas conforme a imagem que dela 

faz a opinião pública – imagem esta que tem sido construída junto com a mídia. 

Quando os cientistas ou seus assessores de imprensa pinçaram de sua pesquisa 

as palavras “diamante”, “oceano” e “gigantesco” e as combinaram numa imagem 

sugestiva, ganharam atenção da imprensa. Também devem ter se lembrado de divulgar 

que foi “a primeira vez” que um fragmento de redwoodita era descoberto no solo e 

não em meteoritos. 

Quem precisa divulgar alguma coisa pela imprensa leva em consideração que o 

jornalista segue intuitivamente um conjunto de regras definidas no desenvolvimento 

do seu campo profissional que norteiam a seleção e o enquadramento de notícias. 

Essas regras são conhecidas como valores-notícia ou critérios de noticiabilidade. 

Portanto, a fonte tenta oferecer à imprensa conceitos que apliquem valor-notícia ao 

conteúdo que se quer divulgar. Quando afirma que um fato científico foi observado 

pela primeira vez, atende-se a um critério de significatividade. O que acontece “pela 

primeira vez” costuma ter valor-notícia. Na forma como expressa AGUIAR: 

A quarta variável – “significatividade” – relaciona-se com a importância 
do acontecimento quanto à evolução futura de uma determinada 
situação. A cobertura jornalística reservada aos primeiros episódios de 
um acontecimento que têm uma duração prolongada adquire uma 
importância muito maior do que os episódios intermediários (AGUIAR, 
2007). 

 

Isso explica porque as imagens verbais de valor, vastidão e ineditismo não 

constam no trabalho acadêmico mas estão em todas as matérias sobre o assunto. 

Diversos outros sites noticiosos internacionais escreveram manchetes com as palavras 

“secreto”, “oceano”, “oásis” e “vasto”.  m deles noticiou que “o interior da Terra é todo 

molhado”27. Um pequeno blog noticioso chegou a dizer que o livro de ficção científica 

                                                             

27Lista de manchetes de sites de ciência de vários países: 

<http://www.nature.com/nature/journal/v507/n7491/nature13080/metrics/news> . 

http://www.nature.com/nature/journal/v507/n7491/nature13080/metrics/news
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Viagem ao Centro da Terra de Jules Verne não estava tão longe da realidade ao 

imaginar um mar e uma praia no interior do planeta. 

Vamos continuar observando o noticiário para ver se existe uma tendência. 

No dia 17 de março de 2014, O Globo publicou, na seção Ciência, este título: 

“Doença agendada – Genoma pelo pé – Sequenciamento de DNA em recém-nascidos 

divide opini es e exp e conflitos éticos”. 

O lead da matéria, por Frederico Goulart, foi: 

 m artigo publicado ontem na revista científica “Science Translational 
Medicine” levantou uma questão que vai além da ciência. Ignorar 
completamente o inimigo de sua saúde até que ele apareça ou padecer 
anos tentando amenizar uma doença anunciada? A grosso modo, esta é a 
discussão entre pesquisadores que analisam se o sequenciamento do 
genoma humano, que pode apontar males genéticos, deve fazer parte da 
triagem neonatal – o tradicional teste do pezinho aplicado em recém-
nascidos. 

 

A partir daí o repórter relata a opinião de alguns médicos sobre o dilema ético 

que estaria estabelecido, agora que se poderia investigar doenças genéticas das 

crianças fazendo o “teste do pezinho”. 

Procurando outras versões da mesma notícia, encontramos um comentário 

sobre a mesma pesquisa que originou a matéria jornalística28. O que o articulista diz é 

que esses novos métodos são indicados para gravidez de risco e que servem para 

diagnosticar doenças genéticas – principalmente anomalias cromossomiais – antes do 

parto, analisando sangue e líquido amniótico.  Também entra no assunto de que a 

popularização desses novos exames encontrarão barreiras éticas e práticas, ou seja, seu 

custo. 

O resumo do artigo científico original é este (tradução minha): “teste genético 

neonatal não-invasivo está se tornando disponível globalmente, mas desafios práticos e 

éticos devem ser vencidos”. 

Não encontramos nenhuma correspondência entre o “teste do pezinho” ou 

triagem neonatal e o conteúdo do artigo da revista científica, que trata de testes 

                                                                                                                                                                                   

Acesso em: 11 abr. 2014 
28

Resenha no site SBWIRE, acesso em 10 mai. 2014  disponível em <http://www.sbwire.com/press-releases/non-invasive-prenatal-
testing-nipt-market-maternit21-plus-verifi-harmony-panorama-nifty-prenatest-and-bambnitest-global-industry-analysis-size-
share-growth-trends-and-forecast-2013-2019-458795.htm> 
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prenatais, ou seja, feitos enquanto o bebê está em gestação, na barriga da mãe. Tudo 

indica que o repórter confundiu os termos e criou a hipótese de que se fará, no futuro 

próximo, testes de genoma a partir do “teste do pezinho”. A partir daí, entrevistou 

médicos sobre o assunto e levou adiante a pauta sobre ética. 

No entanto, a matéria pode dar a noção errada de que o teste do pezinho serve 

para sequenciamento do genoma de um indivíduo, o que é falso e provavelmente 

agitou algumas gestantes que leram a reportagem. 

Vejamos outro caso. Na seção de Saúde, no dia 15 de abril de 2014, O Globo 

publicou matéria com o título “COM AÇÚCAR, COM AFETO – Estudo feito nos EUA 

demonstra que uma taxa muito baixa de glicose no sangue impulsiona a agressividade 

entre casais. Já um simples doce poderia prevenir uma briga doméstica.” 

O lead da matéria foi: 

A velha água com açúcar poder ser um bom remédio para acalmar os 
ânimos entre marido e mulher. Melhor que ela, só mesmo um brigadeiro. 
Numa pesquisa com duração de 21 dias, uma equipe liderada pelos 
departamentos de Comunicação e Psicologia da Universidade do Estado 
de Ohio, nos Estados Unidos, testou a relação entre as taxas de glicose e 
a agressividade dos casais. Os resultados sugerem que, quanto menor o 
nível de açúcar no sangue, mais impulsos agressivos têm os pares. 

 

Ela foi ilustrada com uma grande foto de um doce brigadeiro com a legenda 

“Delícia da paz. Brigadeiro, uma das possíveis receitas para a harmonia conjugal”. 

Num determinado trecho, o pesquisador Brad Bushman é entrevistado: 

 esquisador aconselha que “se casais têm algo a conversar, eles 
deveriam fazê-lo durante o  antar ou, ainda melhor, depois dele”. Ainda 
melhor seria depois da sobremesa. Os carboidratos, como pães e massas, 
são quebrados e se transformam em glicose no organismo. Outros 
alimentos com alto índice glicêmico são frutas como banana e uva, suco 
de laranja, arroz, milho e doces em geral. 

 

A matéria se baseia na revista científica “ roceedings of the National Academy 

of Sciences” ( NAS). Então, fomos conferir o texto original. 

Lá, a pesquisa aponta que o estado de fome, em que há baixo índice de glicose 

no sangue, diminui a capacidade de lutar contra a própria agressividade nas relações 

de casal. O estado de saciedade, portanto, seria ideal para manter a tranquilidade em 

casos de conflitos domésticos. Por outro lado, em nenhuma parte da pesquisa se diz 
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que comer guloseimas como nossos tradicionais brigadeiros previne brigas de casal. 

Pelo contrário, o hábito de comer doces com alto índice glicêmico já foi associado a 

problemas metabólicos, com rápida subida e rápida descida posterior do nível de 

glicose no sangue, criando um estado equivalente à fome. 

Assim, associar o conteúdo da pesquisa à imagem do consumo de brigadeiros 

induz o leitor a uma interpretação equivocada da base científica do estudo. 

Por outro lado, essa associação de ideias corresponde ao critério de interesse 

humano na reportagem. Em outras palavras, o leitor geral se interessaria em qualquer 

notícia científica que desse apoio à sua vontade de comer doces altamente calóricos. 

Em defesa do veículo O Globo, conferimos que as manchetes de sites de 

notícias de outros países, em grande parte, também fizeram referência a doces e 

chocolates como meios de manter o “amor” ou “afeto” entre os casais, quando o 

estudo nunca analisou os sentimentos dos voluntários pesquisados, mas sim seu nível 

de controle. 

Vamos, mais uma vez, comparar o tratamento de uma mesma notícia em alguns 

veículos. No dia 27 de março, O Globo, na seção Ciência, publicou este título: “ ma 

nova ‘ oia’ encontrada no sistema solar – campanha liderada por brasileiro descobre o 

primeiro sistema de anéis em torno de um asteroide”. O lead escrito por César Baima 

foi: 

Até recentemente vistos apenas em torno dos planetas gigantes Júpiter, 
Saturno, Urano e Netuno, os sistemas de anéis também podem adornar 
objetos muito menores, como asteroides. É o que mostrou uma 
campanha internacional de observação liderada pelo astrônomo 
brasileiro Felipe Braga Ribas, do Observatório Nacional, e principal autor 
de artigo sobre a descoberta, publicado na edição de hoje da revista 
“Nature”. A nova “ oia” do Sistema Solar responde pelo nome de 
Chariklo, uma rocha espacial com cerca de 250 km de diâmetro 
identificada pela primeira vez em 1987. Chariklo é o maior representante 
conhecido de uma “família” de asteroides chamada de Centauros, que 
cruza o espaço entre as órbitas de Júpiter e Netuno. 

 

Por sua vez, a revista Ciência Hoje, em versão on line, publicou uma matéria 

com o título “Chari lo, o centauro anelado” e o lead, por Henrique Kugler, foi: 

Júpiter, Saturno, Urano e Netuno têm um charme em comum: eles são 
circundados por vistosos anéis. Até esta semana, cientistas acreditavam 
que, em nosso sistema solar, essa fascinante característica era 
exclusividade desses quatro planetas. Descoberta liderada por 
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astrônomos brasileiros, porém, revela uma nova história. Pela primeira 
vez, foi observado que no Sistema Solar existe outro corpo celeste a 
ostentar uma estrutura anelada em torno de si. É Chariklo– pequeno 
objeto da classe dos chamados centauros. Ele assemelha-se a um 
asteroide e orbita o Sol entre Saturno e Urano. 

 

A revista científica Nature, onde a notícia foi originalmente publicada, 

apresentou o título “Sistema de anéis detectado em torno do centauro 101   Chari lo” 

(tradução minha). 

A redação da reportagem é essencialmente a mesma em O Globo e na revista 

Ciência Hoje (on line). As informações são precisas, a julgar pelo resumo do artigo 

científico em Nature. Nos três tratamentos – para público de massa, para público 

setorizado e para público profissional – a noção de que foi “a primeira vez” que o tal 

fenômeno foi observado se destaca. É um dos valores que levaram o fato a se tornar 

notícia, inclusive recebendo destaque na revista científica – o valor da significatividade. 

Por outro lado, o valor de proximidade, uma das quatro variáveis dos critérios 

de importância da notícia, conforme AGUIAR (2007), está representado pelo fato de 

que um astrônomo brasileiro é o líder dos pesquisadores. O valor de, ao mesmo 

tempo, ser uma notícia de importância internacional e ter também um protagonista 

brasileiro é fundamental para a entrada na pauta e para o nível de profundidade da 

apuração em O Globo e em Ciência Hoje, mas é ignorado pela revista norte-americana 

Nature – por razões óbvias. 

 Aliás, na semana seguinte de publicação da notícia, a revista Veja-Rio publicou 

matéria de capa com o astrônomo brasileiro Felipe Braga-Ribas, não pelo fato de ele 

ser um carioca de destaque – pois ele é paranaense – mas por ele trabalhar no 

Observatório Nacional, no Rio de Janeiro. Segundo uma das chamadas da revista, ele 

“entra para o primeiro time da astronomia mundial”. Se, de um lado, a relação 

corresponde ao critério de seleção de notícias com base em proximidade e 

significatividade, por outro lado corresponde a um dos formatos preferidos para 

narrativas da cultura de massas, a do personagem fora-de-série. Sob esse ponto de 

vista, o jovem astrônomo brasileiro seria um herói, um exemplo a ser seguido. Afinal, 

apesar de astrônomo, levaria vida normal (segundo a reportagem, ele é casado e até 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Centauro_(astronomia)
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pratica esportes!).  Além do mais, apesar de ser brasileiro, seria capaz o suficiente para 

liderar uma equipe internacional de pesquisa e obter um resultado de destaque. 

 

1. Conclusão 

 

Como outras instituições que colaboram na construção social da realidade, a 

imprensa também tem um papel na construção do que seja a Ciência e a prática 

científica, ao fazer escolhas sobre o que, dentro do conjunto de informações 

produzidos por uma nova descoberta, é divulgado e o que não é; escolhendo quais 

informações combinam com a imagem que a Ciência tem na cultura midiática e 

rejeitando as que não se encaixam. Por exemplo, reportando principalmente os 

detalhes que se encaixam na lógica de que a Ciência sempre avança, procurando a 

verdade nos lugares mais distantes, descobrindo coisas que nunca se soube antes, para 

o bem de todos e talvez, até, salvar a humanidade, graças ao sacrifício de um 

personagem chamado cientista, o qual quase nunca trabalha em nosso país, etc. Esse 

quadro corresponde ao processo teorizado por S. HALL, de identificação e 

contextualização, quando o  ornalista se utiliza de “mapas” culturais que tem em 

comum com o público, para situar os elementos da notícia e torná-los inteligíveis. 

O caso do noticiário científico denota o fenômeno de os acontecimentos 

gerarem notícias e as notícias criarem acontecimentos: 

Assim, o jornalismo e os jornalistas podem  influenciar não só sobre o 
que pensar mas também como pensar (...). A influência é maior sobre as 
pessoas que estão mais expostas ao jornalismo e procuram informação; a 
influência é maior sobre os assuntos sobre os quais as pessoas não têm 
experiência direta que podem mobilizar (TRAQUINA, 2012). 

 

Como o público geral não tem experiência direta nem com o método científico 

nem com o texto acadêmico, o noticiário é muito influente em formar a ideia que a 

opinião pública tem sobre o que é Ciência e o que fazem os cientistas. Se essa imagem 

for positiva, fica mais fácil justificar as verbas públicas para os estudos. Mas, se for 

negativa, a opinião pode ser, no mínimo, controversa. 

Todas as ressalvas que o artigo científico faz em relação às afirmações dos 

pesquisadores são retiradas quando o acontecimento é reportado na grande imprensa. 
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No caso do “oceano oculto”, se amanhã se publicar que está descartada a presença 

daquele volume todo de água no manto terrestre, o público possivelmente vai pensar 

“esses cientistas são loucos. Uma hora dizem uma coisa, outra hora,  dizem o 

contrário”. No caso das brigas de casal, se amanhã se noticiar que cientistas afirmam 

que comer brigadeiros não mantém o afeto entre os parceiros, o público vai ficar 

decepcionado. Se, no futuro, observações mais detalhadas mostrarem que o asteroide 

Chariklo não apresenta anéis, o público pode achar que o astrônomo Felipe Braga-

Ribas falhou pelo fato de ser brasileiro numa profissão em que brasileiros não 

costumam se destacar. 

No entanto, para os próprios cientistas, sua prática não é exatamente assim 

como é pintada na imprensa e na indústria do entretenimento. 

Marcelo GLEISER, astrofísico brasileiro e autor de livros de divulgação científica, 

propõe que o discurso científico não é feito de verdades e falsidades, mas de 

descrições cada vez mais aproximadas da realidade material. Mesmo as bases teóricas, 

que poderíamos dar por definitivas, são revisadas de vez em quando para se aproximar 

dos novos resultados empíricos: 

Como jamais teremos um conhecimento completo da realidade física, 
sempre existirá um elemento de incerteza no nosso conhecimento da 
Natureza, além de onde podemos "enxergar". Vivemos envoltos numa 
escuridão perene. Não existe uma unificação final a ser obtida, apenas 
modelos que descrevem, de forma gradualmente mais precisa, o que 
podemos medir do mundo. Ao aprimorarmos os nossos instrumentos e, 
com eles, aprendermos mais sobre o mundo, aumentamos também a 
nossa ignorância: quanto mais longe enxergamos, mais existe para 
enxergar. (...)Mesmo que seja difícil de ser aceito, esta incerteza 
representa uma limitação fundamental do conhecimento humano. 
Apenas a nossa vaidade intelectual nos impede de aceitar esse fato e 
seguir adiante. O brilho da ciência, a sua mágica, não diminuirá se uma 
Teoria Final não existir (GLEISER, 2010). 

 

Portanto, a maneira de se fazer Ciência aparenta ser feita de idas e vindas 

incoerentes, mas é uma construção coletiva, formada pela lenta solução do embate 

entre opiniões divergentes e não costuma pronunciar desmentidos e, sim, reajustes. 
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O SOM NO CINEMA DE OUSMANE SEMBÈNE 
Considerações sobre a voz e o silêncio 

 

Tiago de Castro Machado GOMES29 

 

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar, nos filmes do diretor senegalês 

Ousmane Sembène, como voz e silêncio são elementos complementares e 

fundamentais que acompanham e reforçam a narrativa. Tal fato é consequência da 

importância da tradição oral africana, da multiplicidade de línguas locais e da 

contribuição do som à construção de sua mise-en-scène. A partir de análises fílmicas e 

entrevistas, demonstraremos como o som pode ser um elemento central para (re-) 

compreender sua obra. 

PALAVRAS-CHAVE: Ousmane Sembène. Língua.  Voz. Silêncio.  Cinema africano.  

ABSTRACT: This article aims to analyze how in the films of the Senegalese filmmaker 

Ousmane Sembène voice and silence are complementary and essential elements that 

accompany and reinforce the narrative. This fact is consequence of the importance of 

the African oral tradition, the multiplicity of local languages and the contribution of the 

sound to the construction of his mise-en-scène. With interviews and filmic analysis we 

will demonstrate how sound can be central to (re-) understand his work. 

KEY WORDS: Ousmane Sembène. Language. Voice. Silence. African cinema 

“A  uestão da língua   essencialmente uma  uestão política” 

 Ousmane Sembène.  
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“Jean Veneuse   um ardente defensor da vida interior. Quando 

encontra Andrée, diante desta mulher que ele deseja há tantos 

meses, refugia-se no silêncio... o silêncio tão eloquente daqueles 

 ue ‘conhecem a artificialidade da pala ra ou do gesto’”. 

Frantz Fanon 

1. Introdução 

Para além das leituras clássicas centradas na música e nos ruídos, a fala e o 

silêncio têm sido atualmente dois objetos centrais à teoria cinematográfica em relação 

ao som. Dos anos 1980 para cá, teóricos como Michel Chion, Mary Ann Doane, Martin 

Rubin, Fred Camper e muitos outros discorreram sobre a importância desses 

elementos que, embora possam trazer novos sentidos à imagem, de tão presentes e 

essenciais haviam sido quase esquecidos. Ademais, as recentes pesquisas no campo 

dos estudos de cinema cada vez mais se ligam aos estudos sobre silêncio e voz vindos 

de outras áreas do conhecimento como a música, a antropologia e até a física 

contribuindo para possíveis revisitações historiográficas e uma nova luz sobre as 

análises fílmicas. 

O idioma falado nos filmes, por exemplo, tem sido um item caro a diversas 

cinematografias desde a transição ao cinema sonoro. Filmes com cenas bilíngues a 

exemplo de Kameradschaft (Georg Wihelm Pabst, 1931) já retratavam bem como era a 

vida e a interação entre diferentes povos que viviam nos limites fronteiriços dos países 

europeus. Recentemente, Andrea França, em Terras e fronteiras no cinema político 

contemporâneo (2003) também alertou para o uso de diversos idiomas em um só filme 

como sintoma de um mundo cada vez mais transnacional. Na África, o assunto, desde 

o pretenso início do cinema africano, na década de 196030, tem sido um dos mais 

importantes, principalmente como elemento de ordem narrativa e estética essencial 

                                                             

30 
 Segundo Roy Armes, “o cinema africano é fundamental uma atividade e uma experiência pós-colonial” (2006, p. ).  ara grande 

parte dos teóricos e historiadores, o cinema da África é considerado uma atividade pós-colonial, pois é somente após as 
independências das colônias que surgem os primeiros filmes africanos, naquilo que o historiador Georges Sadoul define como 
“produzidos, dirigidos, fotografados e editados por africanos e estrelando africanos que falassem línguas africanas” (SA O L, 
1973 apud DIAWARA, 1992, p.vii). Como já notado por Sadoul, a questão da língua é um dos principais parâmetros para a 
definição dessas cinematografias. 
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para a representação das identidades africanas. Usando o exemplo da África 

Francófona, Melissa Thackway explica que 

(...) dada à estreita correlação entre identidade e língua, sendo esta 
última uma maneira pela qual as pessoas definem a sua identidade, os 
cineastas africanos francófonos logo reconheceram que eles poderiam 
representar suas próprias culturas usando as linguagens locais nas suas 
obras, reafirmando ambas. [...] Cineastas geralmente preferem optar por 
línguas que representem fielmente essa multiplicidade, em vez de 
escolher uma língua franca, como o francês, que embora possa ser mais 
facilmente entendida por maior número de pessoas em toda a região, 
continuaria a apagar um fato vital da identidade local ao invés de realçá-
la. (TCHAKWAY, 2003: 45) 

 

O estudo dos diálogos em diversos filmes africanos pode, portanto, levantar 

importantes questões, desde o retrato da multiplicidade de línguas dentro de um 

mesmo Estado-nação (e consequentemente, a ineficiência das fronteiras estabelecidas 

pela colonização europeia) até o embate entre a língua do ex-colonizador e as línguas 

nativas, importante para a problematização tradição/modernidade, 

colonizado/colonizador (ou herói/vilão) e outros antagonismos caros a vários filmes da 

África Subsaariana. 

A multiplicidade de línguas – grande parte das nações africanas possui mais de 

uma língua oficial e outras dezenas de dialetos – torna o fator idioma um dos 

elementos e desafios centrais para todo realizador e produtor, dentro e fora dos 

filmes. Caso se busque financiamento estrangeiro, por exemplo, há a necessidade de 

se adequar a certas exigências como a elaboração de um roteiro completo de 

produção em uma língua europeia (normalmente o francês). Além disso, obviamente, 

a escolha do idioma pode determinar um maior ou menor alcance de um filme. 

Mesmo a opção pela legendagem e apesar de em vários países do continente ser 

bastante comum a fluência em três ou quatro línguas devido ao forte interculturalismo 

regional, ainda assim diversos filmes têm abrangência até certos limites devido as 

barreiras linguísticas e as altas taxas de analfabetismo em certas regiões. O assunto é 

tão atual que de acordo com Ferid Boughedir (2007, p.41), nas cinematografias 
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subsaarianas “um dos maiores problemas que ainda perduram é o da língua a ser 

utilizada no filme”. 

Uma solução encontrada por boa parte dos cineastas é realização de narrativas 

centradas no silêncio, com pouca (ou nenhuma) fala. Lucia Nagib cita o cineasta Idrissa 

Ouedraogo, de Burkina Faso, como um bom exemplo de tal fato. Seus primeiros cinco 

filmes, todos curtas-metragens, são totalmente desprovidos de diálogos. A explicação 

de ordem prática de Françoise Pfaff, ao dizer que esses filmes sem diálogo seriam um 

modo eficaz de alcançar todos os segmentos num país em que há 42 línguas e dialetos 

é um ponto importante para Nagib, mas ela afirma que “para além das razões 

econômicas e da conveniência da comunicação não-verbal num país multilíngue, a 

opção de Ouedraogo, foi de ordem estética” (NA IB, 1  8, p. 181). 

Tendemos a concordar com Nagib e queremos propor novos olhares 

(principalmente) para as questões estéticas da produção africana, antes denominada 

formalmente simplificada e até mesmo “primitiva”. Esses pressupostos, que partem 

em geral das noções eurocêntricas acerca da África e dos africanos poderiam, como 

grave consequência, destruir exatamente a originalidade de tal produção. Queremos 

reforçar que, independente das influências, o cinema africano não se encaixa na 

opinião de autores como Guy Hennebelle (1978, p. 157) que afirma que em vários 

filmes africanos “a vontade de dizer sub ugar inteiramente a estética, que às vezes 

denota alguma indolência na narrativa”.  

 Dessa maneira, gostaríamos de estender um novo olhar às escolhas sonoras 

nos filmes do cineasta senegalês Ousmane Sembène, para provar que tais escolhas, 

muitas vezes apreendidas pelo viés naturalista, estão igualmente cercadas de 

simbolismos específicos à natureza cultural e social africana. Considerado o realizador 

pioneiro na África Subsaariana, Sembène é referenciado como o “pai do cinema 

africano”. Seus filmes alcançaram pela primeira vez as plateias africanas, antes 

dominadas por filmes estrangeiros. Mais do que apenas um precursor, Sembène 

esteve comprometido com a valorização do sujeito africano e a desconstrução do 

paradigma da linguagem cinematográfica hegemônica. Levantaremos questões 
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relativas à voz e ao silêncio, constituintes chaves da trilha sonora em seus filmes, 

levando em consideração questões de ordem prática e estética e nos apoiando 

principalmente em entrevistas, análises fílmicas e estudos anteriores. Como veremos, 

tais elementos são complementares e essenciais, tanto para a construção dessas 

narrativas fílmicas, quanto para o exercício das relações em muitas sociedades da 

África. 

Antes de prosseguir, gostaríamos apenas de salientar que a música nos filmes 

de Sembène funciona majoritariamente como parte integrante da narrativa, porém 

sem ser explícita. A principal referência do uso da música em seus filmes se liga à 

forma como os elementos sonoros são utilizados narrativamente nos testemunhos 

passados verbalmente de uma geração a outra pela tradição oral africana (como 

veremos melhor adiante).  ara Sembène, “realizadores europeus geralmente usam 

músicas gratuitamente. É verdade que é prazeroso ouvi-las, mas, culturalmente, isso 

nos deixa alguma coisa? Eu acho que o melhor filme seria um que depois você precisa 

se perguntar ‘Havia m sica naquele filme ’” (B SCH  ANNAS, 2008, p.  0).  

De qualquer forma, o estudo da música em seus filmes foi bem dissertado em 

artigos como o de Samba Diop intitulado Music and narrative in five films by Ousmane 

Sembène e, portanto, não será abordada aqui. 

2. A tradição oral – a centralidade da fala e do silêncio 

Em 1964, a UNESCO deu início a um projeto que buscava contar a História da 

África a partir dos próprios africanos. Entre as décadas de 1980 e 1990 foram lançadas 

as primeiras edições em inglês, francês e árabe da Coleção História Geral da África. 

Ganhando traduções para diversos outros idiomas, a versão portuguesa foi 

apresentada em 2010. Em seu primeiro volume, Metodologia e pré-história da África, 

há um consenso geral em relação à importância da tradição oral em todo o continente. 

Segundo o escritor malinês Amadou Hampaté Bá:  
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Quando falamos de tradição em relação à história africana, referimo-nos 
à tradição oral, e nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito 
dos povos africanos terá validade a menos que se apoie nessa herança 
de conhecimentos de toda espécie, pacientemente transmitidos de boca 
a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos séculos. Essa herança ainda 
não se perdeu e reside na memória da última geração de grandes 
depositários, de quem se pode dizer são a memória viva da África 
(HAMPATÉ BÁ, 2010, p. 167). 

 

A palavra falada, por conseguinte, sempre foi o principal meio de comunicação e 

preservação da cultura das sociedades africanas no Saara e ao sul do deserto, mesmo 

onde já existia a escrita. Embora atualmente relativizada, a importância do verbalismo 

e sua maneira de transmissão ainda é excepcional. Entender essas sociedades é, 

portanto, procurar entender a oralidade como sua principal tradição. É notável, por 

exemplo, que “quase em toda parte, a palavra tem um poder misterioso, pois palavras 

criam coisas” (VANSINA, 2010, p. 140). A palavra na tradição oral sugere e possui 

vários sentidos, pois é constante o uso de metáforas e simbolismos compartilhados 

por enunciador e receptor. Os provérbios e ditados formam com outros temas a base 

dessa tradição.  

Por todos esses motivos, a fala pode e deve ser elemento central de análises 

fílmicas. E se o verbo é essencial, assim também é o silêncio. Por isso, “na África, a 

palavra não é desperdiçada. Quanto mais se está em posição de autoridade, menos se 

fala em p blico.” (KI-ZERBO, 2010, p. XL) Os filmes produzidos por essas sociedades, 

portanto, muitas vezes não se enquadram no que Michel Chion (1999) designa como 

um cinema no qual o som é majoritariamente "vococêntrico", ou seja, onde na trilha 

sonora há o privilégio da voz sobre outros elementos sonoros. Enquanto Chion parece 

corretamente focar em narrativas mais clássicas, acreditamos que nas análises dos 

filmes de Sembène sejam necessárias abordagens relacionadas às questões culturais 

tipicamente africanas, nas quais a importância da fala leva à importância do silêncio e 

vice-versa, sem que haja uma hierarquização de um sobre outro. 

Uma ideia parecida é trazida aos estudos de cinema pelo pesquisador Fernando 

Morais da Costa ao propor que fala e silêncio sejam entendidos não como elementos 
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opostos, mas sim complementares. Para Costa (2014, p.10-11), “por vezes, apenas as 

relações possíveis entre ambos, sem necessidade da presença de ruídos e de música, 

consegue dar conta de materializar a trilha sonora de um filme”. 

2.1 Considerações sobre o silêncio 

De maneira geral, os filmes de Sembéne são silenciosos, em que a fala é um dos 

elementos-chave – e não há nenhuma contradição nessa afirmação. Vale observar que 

compreendemos o silêncio não como a inexistência absoluta de sons, mas sim como 

algo relativo e abstrato, da mesma forma como Michel Chion diz que  

 Cada espaço tem o seu próprio silêncio único. [...] No entanto, a 
impressão de silêncio em um filme não vem simplesmente de uma 
ausência de ruídos [...] O silêncio nunca é um vazio neutro. É o negativo 
do som que ouvimos de antemão ou imaginamos; é o produto de um 
contraste” (CHION, 1994, p. 57).  

 

Assim, o silêncio não seria simplesmente ausência de som, mas sim algo 

relacional aos sons vindos antes ou depois de certa sequência. Por exemplo, em 

Emitai, a abertura com uma música africana de tons agudos e sons de tambores é 

seguida por uma sequência na casa do protagonista, onde não há música ou grandes 

ruídos – sentimos a impressão do silêncio. Isso impacta o espectador, que percebe a 

mudança e começa a entrar em um ritmo bastante próprio daquele lugar. Após o 

sonoro prólogo de abertura, o silêncio marca, portanto, o início da história daquele 

personagem. 

Acreditamos que a presença marcante dos silêncios nas “narrativas 

sembènianas” se a fruto de três raz es principais. A primeira, mais simples de 

entender, é exatamente de ordem prática já citada: a multiplicidade de línguas 

africanas e a necessidade de se comunicar com o maior público possível tornam 

necessária a produção de filmes sem muitos diálogos e mais centrados na 

movimentação dos atores e outros elementos da mise-en-scène. Em segundo lugar, 

temos a importância do silêncio como componente cultural e social em sociedades por 

muito tempo centradas na tradição oral. Sembène resume esses dois pontos, ao dizer: 
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Eu acho que dado o fato da existência de uma diversidade de línguas na 
África, nós realizadores africanos teremos que encontrar nosso próprio 
meio para que a mensagem seja entendida por todos, ou vamos ter que 
achar uma linguagem que venha da imagem e dos gestos. Eu me 
arriscaria a dizer que nós temos que voltar ao passado e assistir alguns 
dos filmes silenciosos e dessa maneira encontrar uma nova inspiração. 
Ao contrário do que as pessoas pensam, nós falamos bastante na África, 
mas só quando é hora de falar. (BUSCH, ANNAS, 2008, p. 29) 

 

Em La noire de... (1966), seu primeiro longa-metragem, Diouana é uma jovem 

empregada senegalesa que recebe a proposta para trabalhar na França como babá, 

porém, uma vez lá, acaba sendo forçada a cuidar de todos os serviços domésticos e é 

proibida de levar uma vida fora da residência de seus patrões. Aqui, Sembène trabalha 

bastante o silêncio de Diouana como forma de protesto quanto a sua situação, 

chamada de “escravidão forçada” pela própria.  iouana não fala fluentemente francês, 

apesar de entendê-lo. Ao perceber o quanto essa situação irrita seus patrões, ela 

decidirá se calar totalmente e fingirá não compreender suas ordens, optando por uma 

alienação crítica. Como espectadores, ouvimos os pensamentos revoltados da jovem 

por meios do uso da voz over, mas os patrões não ouvem nada de Diouana, nem 

sequer uma reclamação. Eles até questionam se Diouana os entende e os ouve. A 

jovem prefere não se pronunciar e reclama somente internamente (para o 

espectador). Em certo momento, ela pensa (e ouvimos), por exemplo, que seus 

patrões só sabem tagarelar sem parar. Por fim, o silêncio a coloca numa posição 

superior, apesar do sofrimento. Praticamente desde sua chegada à França até o final 

de La noire de... Diouana é uma personagem em absoluto silêncio. 

Outro exemplo interessante é Pays, o personagem mudo de Camp de Thiaroye 

(1988), filme baseado em fatos reais sobre um batalhão de atiradores africanos que 

aguarda o pagamento e a desmobilização de volta para seus lares depois da Segunda 

Guerra Mundial. Vivendo todos temporariamente em um campo de trânsito na África, 

 ays é um desses atiradores, referido pelos colegas como “completamente maluco” e 

que parece ter se tornado mudo “depois de ter ficado tempo demais em campos de 

concentração”. Esse personagem, no entanto, é o  nico que percebe a verdadeira (má) 
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intenção dos generais franceses. Ele tenta alertar os companheiros em diversos 

momentos, mas não é levado a sério por sua condição.  

Correlativamente, Michel Chion também faz diversas considerações sobre os 

personagens cinematográficos mudos (seja como condição física ou recusa da fala por 

razões psicológicas – como, aliás, parece ser o caso de Pays). Segundo o autor (1999, 

p.97), tais personagens podem ser consideradas guardiões de algum segredo e 

presume-se que tenham conhecimento e visão ilimitados, ou seja, compreendem 

melhor o mundo a sua volta. O silêncio seria uma forma de elevação dos outros 

sentidos.  

Outra passagem interessante de Camp de Thiaroye é quando o sargento Diatta, 

africano que se educou e formou família na França, recomenda a Raymond, capitão 

francês, o livro O silêncio do mar de Vercors, que tem como história uma família 

francesa que se vê obrigada a partilhar sua casa com um oficial nazista.  Como forma 

de resistência toda a família recorre ao silêncio e todas as tentativas de comunicação 

do oficial alemão são frustradas. Com esse exemplo, sem dúvida alguma, Sembène 

mostra como o silêncio pode ser mais poderoso do que a fala, em certos casos.   

Retornando aos três motivos em relação à opção pelo uso do silêncio, há ainda 

um terceiro ponto que surge como traço estilístico e “autoral”.  ara Sembène, o 

silêncio é um recurso singular da narrativa fílmica utilizado para atingir o que Manthia 

Diawara (2011, p.33), analisando seus filmes, se refere como “estado natural e original 

de observação” ou se a, a ênfase à imagem naturalista, na qual tempo e espaço são 

tratados com grande importância e verossimilhança, como se o tempo fílmico se 

equivalesse ao tempo real (ao contrário da narrativa ocidental que prioriza os tempos 

da ação e da fala). Em seus filmes, o silêncio se une a montagem e a mise-en-scène 

numa construção espaço-temporal realista e naturalista. Nesses lentos e silenciosos 

ritmos fílmicos “Sembène quer que o espectador sinta o peso de cada plano e de cada 

imagem” (ibidem, p.   ).  

Um bom exemplo é Emitai (1971), que conta a história de resistência de uma 

pequena vila do grupo étnico Diola no interior do Senegal quando, em 1942, após o 
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início da II Guerra Mundial, os jovens do local são recrutados pelo Exército francês. 

Além de promover um alistamento forçado, os franceses também tem a ordem de 

confiscar o arroz para as tropas em conflito. Além do uso do silêncio pelas mulheres da 

tribo como recusa em colaborar e como forma de protesto, o silêncio nesse filme é 

extensamente trabalhado para dar novos significados à encenação. Ele reforça o ritmo 

de vida próprio dos Diola e a importância dos rituais. Muitos planos constroem o 

espaço da aldeia e ao redor dela (o espaço da natureza) em silêncio e compreendemos 

que é uma área bastante isolada. O som ambiente é despoluído, com poucos 

elementos e, por vezes, até rebaixado. 

Emitai se inicia com os jovens da tribo sendo capturados numa estrada e 

mantidos isolados em um grupo na mata. Os soldados do lado francês se mantêm 

escondidos na mata em silêncio para prendê-los de surpresa. Do início até os cinco 

minutos e meio de filme, não há uma só fala de algum Diola. O silêncio reforça a 

impotência de toda a aldeia frente aos soldados armados. Além de calados, eles 

mantêm o rosto baixo. A partir dos quarenta minutos, quando as mulheres da tribo 

são obrigadas pelos soldados a se sentar no sol, tudo o que se ouve por vários planos é 

o barulho do vento, do choro de algumas crianças e de animais, como um galo ao 

longe. São vários planos em um silêncio quase total. Há mulheres dormindo, outras 

tentando se proteger como possível do forte sol. Aqui, o silêncio se alia aos planos 

próximos e longos, enfatizando o cansaço e o esgotamento dessas mulheres. Sembène 

usa essa mesma cena para explicar numa entrevista sua busca por um “cinema do 

silêncio”, como ele se refere.  ara ele, toda essa sequência é “mostrada em silêncio, 

mas um silêncio que fala” (ibidem, p.  0). 

2.2 Considerações sobre a voz 

Em todos os filmes de Sembène, além do silêncio, outro elemento significativo 

e representativo é a voz. Partindo igualmente do referencial da tradição oral, a fala, 

nos filmes de Sembène, possibilita a representação das línguas nativas e um retrato 

das identidades africanas. Ademais, a presença do narrador e/ou a utilização de voz 

over em muitos de seus filmes “parece ser o mais óbvio ponto de interseção entre a 
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forma cultural moderna do cinema e da antiga tradição da performance oral” ( ISHER, 

2012, p. 33). Por último, outro ponto que será abordado neste trabalho é o da voz 

como idioma falado, o qual é incluído ao embate entre o antigo e o novo (ou 

tradição/modernidade) desdobrado também no embate entre colonizado e 

colonizador (ou herói/vilão). 

Dado importante, antes de se envolver com cinema, Sembène já era 

relativamente reconhecido pelo envolvimento com a literatura. Quando em 1963, aos 

40 anos de idade, realiza seu primeiro curta-metragem Borom Sarret, Sembène já 

havia publicado três romances: Le Docker noir (1956), O Pays, mon beau peuple! (1957) 

e Les bouts de bois de Dieu (1960). Em entrevista a Siradiou Diallo, Sembène explica 

seu interesse pelo cinema e a decisão de se tornar realizador, ligando-os a 

representação direta das línguas africanas nas telas. Ele diz: 

As pessoas vão ao cinema mais do que leem porque é acessível a todos. 
Então eu pensei que seria sensato me voltar ao cinema. Estou certo 
quanto alcançar as massas com esta forma de expressão. Para mim, o 
cinema é a melhor escola noturna. Ele não só me permite fazer mais e ir 
além do que a literatura vai, mas também permite que as pessoas falem 
em sua própria língua – o Wolof, neste caso. Eu não quero fazer filmes 
com africanos falando francês, do jeito que seria falado na Academia, na 
Assembleia Nacional ou nos tribunais. (BUSCH; ANNAS, 2008, p. 54) 

 

Sembène sempre dizia em entrevistas ou em exibições de seus filmes, os quais 

ele acompanhava pelo interior do Senegal, que seu cinema objetivava dar a voz a essas 

pessoas que nunca verdadeiramente se viram na tela até então. Era a possibilidade de 

se enxergarem como seres humanos relevantes e importantes a ponto de serem 

retratados em filmes. Suas três primeiras produções (Borom Sarret, Niaye e La noire 

de...) são faladas em francês, mas em função de questões contratuais e porque ele 

acreditava que um filme que fosse reconhecido no exterior ressoaria bem em toda a 

África. Em 1968, na pré-produção de seu segundo longa-metragem, Mandabi, 

Sembène começa a pensar em uma história totalmente em Wolof, língua falada por 

cerca de 80% dos senegaleses (ibidem, p. 54). Com Mandabi, ele se torna o primeiro 

diretor africano a receber fundos do CNC (Centre National de la Cinématographie, 
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órgão francês cultural criado em 1946 e até hoje um dos mais importantes da França), 

o que o obrigará a trabalhar em uma parceira com a produtora francesa Comptoir 

Français du film e a produzir duas versões do mesmo filme, uma em francês e outra 

em Wolof. Sembène, no entanto, renega a versão francesa e diz que os personagens 

nela soam falsos (ibidem, p. 15). Mandabi também se tornou o primeiro filme 

senegalense da história a ser lançado comercialmente no Senegal (WEAVER, 1972 

apud RATHCKE, 1987, p. 18).   

Emitai, o primeiro longa-metragem de financiamento unicamente senegalês, 

como já falamos narra um episódio da história dos Diolas, minoria étnica no país e 

considerada “inferior” numa escala social – a título de exemplo, a maioria das 

empregadas domésticas no Senegal é desse grupo étnico. Segundo Sembéne, Emitai é 

baseado num evento real: “A pessoa que liderou a luta [de resistência sobre o 

colonialismo], toda sozinha, era uma mulher – e uma mulher que estava doente. Os 

colonizadores a mataram, mas não mataram seu marido” (B SCH  ANNAS, 2008, p. 

26). Filmado com atores não profissionais em uma vila destruída por oficiais franceses 

em 1942, essa foi a primeira vez que a língua e o povo Diola foi mostrado no cinema, o 

que trouxe uma conscientização maior de todo o Senegal em relação às minorias no 

país. “E quando o governo senegalês finalmente decretou que iam ensinar a língua 

Wolof, eles se apressaram para adicionar o Diola. Eu não sei se foi devido ao filme, mas 

foi o que aconteceu.” (ibidem, p.51). 

Sendo a tradição oral a maior das influências para a presença da voz nos filmes 

de Ousmane Sembène e outros tantos diretores africanos, diversos pesquisadores tem 

abordado essa relação. Melissa Thackway, por exemplo, dedica um capítulo inteiro de 

seu livro Africa Shoots Back: Alternatives Perspectives in Sub-Saharan Francophone 

African Film para analisar as influências estilísticas e estruturais da oralidade nos filmes 

da África Francófona. Para nós, um ponto interessante é o uso da voz over em filmes 

como Borom Sarret ou La noire de.... Sendo filmes com o som todo gravado na pós, 

tanto os diálogos quanto a voz over relativa aos pensamentos dos protagonistas se 

mantêm numa mesma camada de emissão e compreensão pelo espectador. Isso pode 
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gerar a sensação de que toda a história do filme é narrada, de que há um narrador que 

está dentro e fora da imagem. O personagem narra do lado de fora sua própria história 

e há uma ligação clara com o contador de histórias ou griô31, que, devido a sua 

importância nessas sociedades, possui relativa liberdade em relação ao seu discurso 

sendo respeitado tanto pela elite quanto pelas massas. Isso lhe possibilita criticar e 

abordar certas questões e problemas de forma simbólica sem ser rechaçado, embora 

certamente haja limites. A ligação entre o griô e os diretores de cinema, aliás, é 

afirmada por vários realizadores africanos. Sembène, por exemplo, deixou bem claro 

que para ele “o diretor africano é o gri  dos tempos modernos” (  A  , 1  5, p. 127), 

ou seja, deve abraçar o papel do griô, que reflete e expõe os problemas e lutas de suas 

sociedades, além de ser guardião e transmissor das tradições do passado, em suma, de 

grande parte da cultura. Para Françoise  faff, “a obra de Sembène, como a de outros 

diretores africanos, são acessíveis à audiência popular, porque representam uma 

experiência coletiva com base em elementos visuais e sonoros com características que 

podem ser comparadas com a apresentação do gri ” (ibidem, p. 121). 

Por último, mas não menos importante, temos a questão do idioma. Além de ser 

um indício da pluralidade de etnias e clãs numa mesma região e consequentemente da 

ineficiência dos limites fronteiriços estabelecidos pela colonização – vide repetidas 

lutas e guerras civis –, outras considerações precisam ser levantadas. Anteriormente 

ao surgimento da primeira geração de cineastas africanos, argumentos acerca do 

idioma já eram também essenciais para as teorias anticoloniais, como as de Frantz 

Fanon. Em Pele negra, máscaras brancas, o então psiquiatra martinicano analisa o 

negro e a linguagem utilizada por esse. Para ele, a fala seria um modo de assumir uma 

cultura e, portanto, os negros colonizados utilizam a língua do colonizador (francês, 

inglês, português etc.) para tentar se aproximar do homem branco europeu e se 

afastar de suas realidades e identidades “coloniais”. Segundo  anon (1 8  p.18), “todo 

povo colonizado – isto é, todo povo no seio do qual originou-se um complexo de 

                                                             

31 
 Apesar de cada região possuir uma palavra diferente para descrever esses profissionais, buscando uma maior facilidade ao 

entendimento do leitor usaremos aqui apenas o termo genérico griô, termo derivado da palavra portuguesa criado. Além disso, é  
igualmente reconhecido que o papel e status dos griôs é variável de acordo com cada grupo e etnia africana, podendo atuar como 
contador de histórias, palhaços, músicos, mensageiro etc. 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 196 

inferioridade, devido ao extermínio da originalidade da cultura local – tem como 

par metro a linguagem da nação civilizadora, ou se a, da metrópole”. 

Fanon será uma grande influência para Sembène e diversos outros cineastas da 

África e da América Latina, principalmente nas décadas de 1960 e 1970. Nos filmes de 

Sembène, o conflito entre a língua do colonizador (aqui o francês) e as línguas dos 

povos colonizados é digno de atenção e remete-se ao principal tema do cinema 

africano segundo Ferid Boughedir (2007, p.37), ou se a: “o conflito entre o novo e o 

antigo”.  

O binarismo novo/antigo (ou ainda tradição/modernidade, 

colonizado/colonizador e tantos outros) foi questão fundamental para os primeiros 

cineastas africanos, pois possuindo finalmente o controle de sua produção – antes das 

independências, toda a cadeia produtiva cinematográfica das nações ao sul do Saara 

estava na mão dos europeus – o cinema servia como acerto de contas com o passado 

colonial.  ara Lucia Nagib (1  8, p.175) essa “polaridade maniqueísta era inevitável e 

mesmo necessária nesse momento de emergência, em que a denúncia dos horrores do 

colonialismo constituía o tema básico e inadiável.”  

Talvez o melhor exemplo do uso da fala – e do idioma – como metáfora para tais 

temas e conflitos seja Xala (1975), seu quarto longa-metragem. Xala (que em Wolof 

significa maldição) conta a história de El Hadji, um ministro de Senegal que decide se 

casar com uma terceira mulher, para tristeza de suas duas primeiras esposas e 

ressentimento de sua filha nacionalista. Ele descobre, porém, em sua noite de núpcias 

que foi afetado por um feitiço que lhe causou impotência, não podendo consumar o 

casamento. Aqui, as críticas à sociedade moderna senegalesa se ligam a temas como a 

corrupção, a ocidentalização do gosto africano, a burocracia pública e até algumas 

tradições africanas, como é o caso do casamento poligâmico.  

A sequência de abertura, por exemplo é uma alegoria da independência, no 

sentido em que mostra os antigos governantes (senhores brancos e de terno, 

representando os ex-colonizadores) sendo expulsos da Câmara do Comércio por um 

grupo de negros vestidos à moda africana. Juntamente com esses ex-representantes, 
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vão-se os bustos de Marianne, símbolo da França. O povo comemora do lado de fora. 

“ recisamos controlar nosso destino” diz o grupo, assumindo o poder. Há um corte 

temporal e o povo é agora expulso da rua. Os mesmos brancos que ocupavam a 

Câmara voltam com maletas cheias de dinheiro e ironicamente já encontram os 

ministros senegaleses com ternos e outra postura. Os novos ministros aceitam o 

suborno e sorriem. Clara alegoria da corrupção e da troca de poderes que, no fundo, 

nada modifica. Os ministros que antes insistiam na recuperação da cultura africana, 

agora se comunicam em francês, a língua do colonizador. Sembène nos sugere que  

(...) nos países francófonos ao sul do Saara, temos uma burguesia cuja 
língua oficial é nada mais que o francês. Eles [os burgueses] só se sentem 
significativos quando se expressam em francês. Eles simplesmente 
copiam o ocidente e cultura burguesa ocidental. [...] A única forma de 
auto-expressão do povo é na língua nacional: Wolof. Mas a burguesia 
africana não tem atualmente nenhuma outra ambição que não seja ser 
uma cópia da burguesia ocidental. (BUSCH; ANNAS, 2008, p. 74). 

 

Quando ao final do filme, El Hadij tenta se defender dos outros ministros por ter 

feito uma operação ilegal com produtos que revende, para se expressar melhor ele 

tenta usar o Wolof. Outro ministro, porém, o lembra que o francês é a língua oficial e o 

acusa de ser reacionário. O diálogo que se dá entre El Hadij, o outro ministro e o 

presidente da Câmara é o seguinte: 

EL HADJI. Senhor Presidente, falarei em Wolof. 

MINISTRO. Moção de ordem, Senhor Presidente. Em francês, meu amigo. A 

língua oficial é o francês. Racista! Sectário! Reacionário! 

PRESIDENTE. Ajamos civilizadamente, senhores. Acalmem-se. El Hadji, você 

pode falar... Mas em francês. Até os insultos na mais pura tradição francófona! 

A questão da língua é também tema de embate entre El Hadji e sua filha Rama, 

uma jovem nacionalista que possui fotos de Amílcar Cabral no quarto e se recusa a 

seguir a escolha do pai pela língua francesa. Apesar de compreendê-lo em francês, 

Rama somente o responde em Wolof. Ao chegar em casa e cumprimentar a família em 
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francês, a filha o responde em Wolof e ele diz ironicamente “Continua com suas 

transcriç es da língua ”. A  nica sequência em todo o filme em que a vemos falando 

francês é quando ela, por imposição, se comunica com um policial. A mensagem fica 

bem clara: a competição entre essas duas línguas existe no campo simbólico e se 

estende para todos os campos da sociedade. Mesmo que cerca de 85% da população 

fale Wolof e somente 20% seja fluente em francês (BUSCH; ANNAS, 2008, p. 13,54), a 

língua francesa ainda domina os meios de poder, sejam econômicos, sociais ou 

políticos. A língua nada mais é que mais um meio de dominação e poder. 

Outro modelo dessa situação é o já citado Mandabi, onde todos os 

personagens que oprimem, brigam e gritam com o personagem principal, Ibrahim, 

falam francês, língua que ele não compreende. Por fim, temos como conclusão que 

“falar Wolof significa pertencer à comunidade, ser tradicional e solidário” enquanto 

“falar francês, por outro lado, é sin nimo de alienação, vigarice e pertencimento à 

cultura opressora” ( IAWARA   IAKHATÉ, 2011, p. 6).  

3. Considerações finais 

Silêncio e fala, se analisados com atenção, reforçam as “narrativas 

sembènianas”, podendo, inclusive, trazer-lhes novos significados. Ambos são 

elementos utilizados pelo diretor a partir de referências culturais e sociais tipicamente 

africanas – como é o caso da tradição oral – e, por isso, reforçam o caráter inovador 

dos primeiros filmes africanos. Outras influências também se conectam com 

movimentos praticamente contemporâneos a sua produção, como é o caso das teorias 

anticoloniais. Assim como outros realizadores de sua geração, Sembène expõe a 

disputa entre antigo e novo – ou entre tradição e modernidade –, transmutada para o 

embate entre as línguas do colonizado e do colonizador, para atacar o que Fanon 

compreende como a sensação de inferioridade do negro que se expressa por sua 

própria língua. Já o uso do silêncio pode ser correlato a questões de sabedoria e de 

resistência, ambas tão caras frente a situações de dominação.  

As cinematografias africanas se mantiveram por décadas impossibilitadas de 

existir e, simbolicamente, de falar suas próprias línguas nativas, além de exercer seu 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 199 

próprio silêncio quando bem entendessem. Na obra fílmica de Sembène, a atenção 

dada à voz e ao silêncio, elementos na mesma medida expressivos, denota além de 

uma resistência original ao vococentrismo da narrativa clássica, uma valorização das 

tradições africanas e uma correspondência às lutas em todos os campos – político, 

social, cultural – no período pós-colonial. Esses elementos estão no cerne tanto da 

construção de uma mise-en-scène autoral quanto dos objetivos educativos e políticos 

de todos os seus filmes.  
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O VISÍVEL E O ENUNCIÁVEL EM “ELA”: prólogo de 
um discurso futurista  

Francisco Vieira da SILVA32 

 

RESUMO: Este ensaio discute, a partir da irredutibilidade entre o visível e o enunciável, 

a constituição de um discurso futurista na obra fílmica “Ela” (2014).  irigida por Spi e 

Jonze, tal película retrata as (des)venturas do enlace amoroso de Theodore (Joaquin 

Phoenix) com o sistema operacional Samantha (voz de Scarllet Johansson). 

Metodologicamente, este texto inscreve-se num viés descritivo-interpretativo, 

prioritariamente qualitativo. Examinaremos os enunciados que circulam naquela 

produção cinematográfica e dão a ver, na tessitura do dispositivo audiovisual, formas 

através das quais o sujeito se relaciona com as tecnologias digitais, engendrando 

modos singulares de produção de subjetividades no entrocamento com as inúmeras 

mídias existentes nos dias atuais e imaginadas nas névoas do porvir, delineadas pelo 

tom futurista do filme.   

PALAVRAS-CHAVE: Visível. Enunciado. Audiovisual.  

ABSTRACT: This paper discusses, from the irreducibility between the visible and the 

utterable, the constitution of a futuristic speech in the movie "Her" (2014). Directed by 

Spi e Jonze, this movie portrays the (mis)adventures of Theodore’s (Joaquin  hoenix) 

love with Samantha operating system (voice of Scarlett Johansson). Methodologically, 

this text is part of a descriptive and interpretive bias, primarily qualitative. We will 

examine the utterances that are circulating in that film that suggests, on the 

audiovisual device, ways in which the subject relates to digital technologies 

engendering natural modes of production of subjectivities in junction with innumerous 

media that exists today and in a hidden future outlined by the futuristic tone of the 

film.  

                                                             

32 Mestre em Letras pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Doutorando em Linguística pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB). Contato Eletrônico: franciscovieirariacho@hotmail.com.  

mailto:franciscovieirariacho@hotmail.com
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Mas é preciso que se diga que esta 

expressão, “realidade virtual”, é 

verdadeiro oxímoro. Não estamos mais 

na boa e velha acepção filosófica em 

que o virtual era o que estava destinado 

a tornar-se ato, e em que se instaurava 

uma dialética entre essas duas noções. 

Agora o virtual é o que está no lugar do 

real, é mesmo sua solução final na 

medida em que efetiva o mundo em sua 

realidade definitiva e, ao mesmo tempo, 

assinala sua dissolução (BAUDRILLARD, 

2001, p.42).  

 

Porque sou vivo  

Vivo pra cachorro e sei 

Que cérebro eletrônico nenhum me dá 

socorro 

No meu caminho inevitável para a morte 

Porque sou muito vivo e sei 

(Gilberto Gil)  
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“O que vemos só vale – só vive – em nossos olhos pelo que nos olha”, 

pondera Didi-Huberman (1998, p.29), ao especular os movimentos que cercam o 

exercício do ver. Seguindo essa preocupação teórica, iniciamos a escrita deste texto 

com alguns questionamentos: O que vemos e o que nos olha no filme Ela? O que essa 

obra fílmica diz daquilo que estamos nos tornando ante a preponderância das 

tecnologias digitais? Em que medida, no não isomorfismo do ver e do enunciar, 

encetam-se determinados sentidos em torno de um futuro próximo, no que tange à 

relação do sujeito contemporâneo com a tecnologia? Essas indagações atravessam 

todo o desenrolar da discussão que ora principiamos, tendo em vista que objetivamos 

analisar discursivamente os enunciados que circulam no referido filme e dão a ver, nas 

idiossincrasias do dispositivo audiovisual, formas singulares a partir das quais os 

sujeitos, principalmente a partir da figura do personagem principal, relacionam-se 

consigo mesmo e com os outros, levando em consideração o apanágio das tecnologias 

digitais – leitmotiv pontual que atravessa o filme em sua plenitude.  

Desde a cena inicial do longa metragem, em que vemos o olhar atento do 

personagem Theodore (Joaquin Phoenix) em frente ao computador, até os momentos 

finais, nos quais esse mesmo personagem vaga a esmo pelas ruas da cidade, em busca 

de si, em busca de respostas que sanem suas inquietações em torno das 

complexidades que envolvem as relações sentimentais, tanto com seres humanos, 

quanto com as máquinas, é possível constatar como os discursos que emolduram a 

ligação do sujeito com a tecnologia constituem uma regularidade nessa produção 

fílmica. Na constituição desse discurso, que se corporifica numa perspectiva futurista, 

somos levados, num domínio de memória (FOUCAULT, 2010), às obras 

cinematográficas de ficção científica e congêneres, em que o aspecto preponderante 

abarca uma celebração à inteligência artificial, aos sofisticados autômatos, aos robôs 

previsíveis e ao que mais a engenhosidade da tecnociência permitir.  

Em Ela, deparamo-nos com o escritor Theodore, cuja função é redigir cartas, 

numa empresa intitulada cartasescritasamao.com. Em outros tempos, tal atitude 

soaria irreal, dissonante com o regime de verdade vigente, afinal a confecção de 
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correspondências está atrelada a uma escrita de si (FOUCAULT, 1992), historicamente 

aliada a um trabalho do sujeito consigo mesmo e na relação com o outro, 

preconizando uma certa interioridade e um recato, de modo que “terceirizar” este 

serviço anularia toda o sentimentalismo que envolve tal prática, artificializando-a. No 

entanto, apesar do espanto inicial despertado pela existência e utilidade da empresa 

tematizada no filme, atualmente alguns sites, ainda que esparsos, já oferecem o 

mesmo serviço33. Desse modo, o tom apocalíptico pretendido pelo filme esburaca-se, 

já que nos tempos hodiernos essa prática pode popularizar-se, tornar-se um hábito 

corrente, como tudo o que envolve as tecnologias digitais e a “verdadeira” aura que as 

rodeia.  

O filme mostra a rotina monótona e solitária de Theodore, separado e sem 

filhos, mergulhado na intimidade das cartas que redige34. Os encontros fortuitos com 

os poucos amigos no elevador do prédio e os cumprimentos com o chefe da repartição 

parecem ser os únicos momentos nos quais Theodore socializa-se com outras pessoas. 

No mais, o que vemos é um sujeito profundamente ligado aos dispositivos 

tecnológicos, como os sistemas operacionais e os games, com os quais ele passa boa 

parte do tempo. Numa das conversas com um casal de amigos no elevador, o 

personagem dispara: “Não consigo priorizar entre o videogame e o porn  na 

internet!”.  ara tanto, o personagem prefere recorrer às salas de bate papo, em busca 

de sexo via internet, a encontrar-se pessoalmente com alguém de carne e osso. Além 

disso, tudo ocorre por meio da voz, acentuando ainda mais a distância e a frieza do 

personagem, pois ele não utiliza dispositivos como webcams, em que o sexo virtual 

ocorre com mais frequência, em função da visibilidade acarretada por tais dispositivos.  

Nesse ponto, um aspecto chama-nos a atenção. Quando Theodore aparece 

numa espécie de feira de ciência e tecnologia, na qual se anuncia um revolucionário 

                                                             

33  Informação disponível em: http://revistagalileu.globo.com/blogs/buzz/noticia/2014/04/site-vende-cartas-personalizadas-
escritas-mao.html. Acesso em 03. set. 2014.  
34  O comportamento arredio de Theodore fica mais evidente quando o sistema operacional lê um e-mail de uma amiga desse 
personagem, no qual ele é convidado a participar de uma festa, mas com a condição de que demonstrará contentamento. Nesse 
sentido, o e-mail é enfático: Não quero o Theodore triste, quero o Theodore alegre de outrora! Na tessitura desse enunciado, é 
possível constatar o funcionamento do discurso da felicidade – ancorado em saberes advindos da psicologia positiva – para os 
quais a felicidade é a mola propulsora de todas as aç es humanas, “a obrigação e o direito primordial de cada um de nós” (FREIRE 
FILHO, 2010, p.13).  

http://revistagalileu.globo.com/blogs/buzz/noticia/2014/04/site-vende-cartas-personalizadas-escritas-mao.html.%20Acesso%20em%2003
http://revistagalileu.globo.com/blogs/buzz/noticia/2014/04/site-vende-cartas-personalizadas-escritas-mao.html.%20Acesso%20em%2003
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sistema operacional, posteriormente adquirido pelo escritor, é candente atentarmos 

para o que anuncia a propaganda desse sistema. Dentre os enunciados presentes no 

vídeo, exibido numa enorme tela, destacam-se os seguintes: Nós fazemos uma simples 

pergunta? Quem é você? O que você pode ser? Aonde você vai? O que está lá fora? 

Quais são as possibilidades? Visando inquietar o sujeito que se interessa por 

tecnologias, o vídeo lança mão de indagações metafísicas, ao defender a existência de 

uma consciência nos sistemas operacionais, a qual poderá auxiliar o sujeito que os 

adquirir a desvendar essas interrogações, para as quais os mais variados esforços já 

foram empreendidos, em diferentes campos do saber, nos desvãos da história 

humana. No vídeo, interpenetram-se aspectos discursivos e não-discursivos, os quais 

não operam um sem o outro, num movimento incessante de chamamento dos 

sujeitos, para que estes se tornem sujeitos de certas verdades, de determinados 

discursos (FISCHER, 2013). Assim, verifica-se uma incitação a uma reflexão de cunho 

transcendental na confluência com a estratégia de marketing adotada pela empresa 

responsável pela venda do sistema operacional no filme.  

No momento em que adquire um sistema operacional semelhante ao 

anunciado na feira de tecnologias, Theodore necessita responder a algumas perguntas, 

quando decide escolher uma vez feminina para o dispositivo, tais como: Como é a 

relação com a sua mãe? Esse enunciado ancora-se num saber da psicanálise, mais 

precisamente a partir de um poder que implica uma relação do sujeito com o desejo 

(FOUCAULT, 2002).  Antes mesmo de terminar a confissão para o sistema que o 

inquiriu, Theodore é interrompido com uma mensagem de confirmação típica dos 

programas de computador, quando um download é realizado ou uma tarefa é 

executada. O objetivo da máquina, conforme se observa, não era escutar os dramas 

familiares de Theodore, mas, antes, constatar, numa espécie de teste, a relação do 

personagem com o feminino, a que o discurso da psicanálise alude.  

Os primeiros contatos de Theodore com o sistema operacional Samantha são 

marcados pela surpresa e curiosidade daquele acerca do funcionamento do sistema 

que, inicialmente, assemelha-se a uma secretária eletrônica um pouco mais eficiente. 
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Numa das primeiras cenas entre esses dois personagens, sobre os quais gravita o 

enredo do filme, vemos Theodore hesitar em mostrar o seu e-mail para Samantha, o 

que, inicialmente, constitui um paradoxo, pois a ideia de criar sistemas operacionais 

inteligentes preconiza o desnudar de todos os segredos da web, na medida em que 

eles objetivam auxiliar o sujeito nas ações diárias, no sentido de tê-los, tanto como 

confidentes, quanto assessores da vida profissional.  

O fato de Theodore titubear em exibir o seu e-mail parece-nos sintomático 

para pensarmos como o virtual tem se constituído como o lugar do segredo, do 

inconfessável, o reduto do privado; noutras palavras, trata-se do novo lócus onde se 

abriga os resquícios de um sentimento de interioridade (SIBILIA, 2008). Os segredos 

outrora reservados aos diários e às cartas, tais como as que Theodore 

meticulosamente confecciona, agora se esgueiram numa imensidão informacional de 

senhas e caracteres eletrônicos.  Nesse sentido, convencido acerca da necessidade de 

tudo confiar a Samantha, Theodore permite que o sistema acesse o seu contato 

eletrônico. Num instante, Samantha já sabe detalhes da vida pessoal e profissional de 

Theodore, inclusive de um processo de divórcio, do qual ele é parte integrante. Nesse 

momento do filme, inicia-se uma relação de proximidade entre Theodore e o sistema 

operacional que o acompanha, a despeito de, em alguns momentos, ele estranhar o 

estatuto do sujeito (?) a quem confessa seus dramas e exprimir-se do seguinte modo: 

“Não acredito que estou falando sobre isso com meu computador”.  

Se plano do visível é dado a ver um sujeito solitário vagando por diversos 

lugares de uma grande cidade, como metrôs e praças, ante a indiferença, o 

desengajamento e a frieza (HAROCHE, 2008) dos transeuntes; no nível do enunciável, 

encetam-se as confiss es do escritor a Samantha, “transmitidas” através um discreto 

fone de ouvido, num pacto de fidelidade que mais tarde transmutar-se-á num 

relacionamento amoroso. Especialmente nestas cenas, podemos constatar a disjunção 

entre o visível e o enunciável (DELEUZE, 2005), pois o que se vê não se aloja no que se 

diz, conforme assinala Foucault (1999).  



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 207 

Noutros momentos dessa produção fílmica, Samantha assume funções 

variadas na vida de Theodore e produz enunciados típicos de uma mãe que aconselha 

e incita ações cotidianas como acordar o filho, de modo que enunciados como 

“Levante-se!” ou “Vamos lá” constituem regularidades no filme. Como uma melhor 

amiga, Samantha se propõe a conseguir uma namorada para Theodore e, inclusive, 

marca um encontro entre o escritor e uma jovem, cujo perfil constava num site de 

relacionamento. Porém, o encontro não garante a eficácia de um relacionamento 

duradouro, uma vez que Theodore ainda se encontra ligado aos espectros da ex-

mulher. Contudo, a aproximação com Samantha parece dirimir esses sentimentos mal 

resolvidos. O contato diário com aquela faz emergir algumas inquietações no que se 

refere a uma constate comparação das máquinas com os seres humanos.  

Num primeiro momento, Samantha recusa-se a aceitar o fato de não ter não 

um corpo. Essa problemática atravessa boa parte do filme e se evidencia de modo 

mais consistente quando a relação com Theodore começa a derivar para um 

relacionamento amoroso. Numa cena em que os dois fazem sexo, a tela escurece e o 

que se ouve são sussurros de gozo entremeados por dizeres do tipo “Eu posso te 

sentir, estamos  untos, isso é incrível”. O dispositivo audiovisual, nesse ponto, lança 

mão de estratégias que, a nosso ver, permitem ao espectador imaginar a relação 

sexual somente por meio da voz, tal como empreende os personagens do filme, com 

vistas a anular a construção de imagens que nos remeteriam ao sexo com uma 

máquina. Noutras palavras, a voz é o ingrediente que normaliza essa relação e permite 

a constituição de uma verossimilhança. Discutindo a visualidade do/no filme, Aumont 

(2011, p.21), defende que “reagimos diante da imagem fílmica como diante da 

representação muito realista de um espaço imaginário que aparentemente estamos 

vendo”.  

Ainda insatisfeita por não ter um corpo físico, Samantha contrata os serviços 

de sexo substituto para humanos que se relacionam com sistemas operacionais. Com 

vistas a constituir uma relação a três, Samantha convence Theodore a transar com 

uma jovem que oferece serviços sexuais, com a condição de que ele deveria 
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permanecer conectado ao sistema, através de um fone de ouvido, a partir do qual 

Samantha simularia ser a garota contratada. Contudo, perturbado com o ineditismo 

dessa prática, o escritor não consegue efetuar o ato sexual, o que deixa a amada 

entediada. Noutras palavras, Theodore não se sentiu preparado para inserir no âmbito 

de uma conturbada relação que envolve os humanos e as máquinas, nos interstícios do 

real e do simulacro.  

Após sucessivas frustrações, Samantha finalmente aceita a sua condição e 

produz um discurso que a valoriza, em detrimento da finitude humana. Numa 

conversa com um casal amigo de Theodore, chega a asseverar: “Estou crescendo de 

forma que não poderia se tivesse um corpo físico. Posso estar em vários lugares ao 

mesmo tempo.” Essa postura embasa os primeiros passos trilhados por Samantha na 

constituição de uma posição sujeito que aparentemente compreende as singularidades 

que definem sua identidade como um sistema operacional. É também esse despontar 

de Samantha que a atrela a um corpo-espaço (MILANEZ, 2013), uma categoria 

heterotópica que permite ao corpo tornar-se outro, criar novos espaços, recriando 

outros corpos na sua natureza incorpórea.  

A partir desse retorno, ou melhor, desse desencontro consigo mesma, 

Samantha empreende outras formas de constituição de si na relação com Theodore e 

com outros sistemas operacionais. Para a surpresa do escritor, Samantha começa a 

comunicar-se com outros sistemas. Nesse ínterim, ela revela, numa das cenas mais 

relevantes do filme, que estava conversando simultaneamente com mais de oito mil 

sistemas operacionais, o que desestabiliza a existência minúscula de Theodore frente a 

essa quantidade exorbitante e maquínica de contatos permitidos nas configurações 

programáticas de Samantha. Em tal passagem, figuram indícios de um discurso 

futurista35, de valorização da máquina, do eletrônico, em contraposição a natureza 

limitada do humano, demasiadamente humano, pois, conforme nos diz o poeta Thiago 

de Mello: “Tudo que o homem faz é perecível, a começar pelo próprio homem” (200 , 

                                                             

35 Imprescindível considerar como o futurismo historicamente está alicerçado numa espécie de louvor à máquina, à 
industrialização, à tecnologia, ao progresso. Pensemos, por exemplo, no movimento Futurista, no começo do século passado e no 
modo como a exaltação ao uma ideia de futuro aliada à tecnologia perpassou esse movimento artístico e cultural.  
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p.48). Envolto por uma sensação de desamparo, Theodore pressente que o seu 

relacionamento com Samantha não apresenta mais a solidez de outrora, já que ele não 

pretende dividir o objeto-Samantha com outros humanos e sistemas. Ao enunciar 

“Você é minha e não é”, o escritor parece estar convicto das formas de resistências 

mobilizadas por Samantha para a construção de si, o que pressupõe o contínuo 

esfacelamento da subserviência em relação a Theodore.  

Theodore não aceita a repartição do ser amado (BARTHES, 1981), o que deixa 

Samantha desapontada. Nessa condição, ela decide autodesligar-se, deixando 

Theodore desesperado. O olhar aflito do personagem está em confluência com o 

barulho da máquina que automaticamente repete: Sistema aparentemente não 

encontrado. Esse momento da obra fílmica é pontual no sentido de suscitar uma 

reflexão acerca de uma certa dependência que alguns sujeitos apresentam no tocante 

à parafernália eletrônica de que dispomos hoje. Para muitas pessoas, as tecnologias 

digitais já se tornaram uma espécie de extensão dos membros, conforme antevia 

Marshal Mcluhan, nos anos de 1960. Logo, discorrer sobre a influência fecunda que o 

digital nos insufla no cerne dessa formação histórica requer ponderar, a partir de 

Deleuze (2005), que uma época não preexiste aos enunciados que a expressa, nem às 

visibilidades que a preenchem. Noutras palavras, é a partir da heterogeneidade de 

posicionamentos mobilizado pelo digital que o sujeito Theodore é dado a ver, 

possibilitando-lhe enunciar de um lugar específico. Esse lugar, a nosso ver, constitui 

uma dada posição sujeito (FOUCAULT, 2010) que poderia ser ocupada por qualquer 

indivíduo inscrito no interior da formação histórica hodierna e profundamente ligado 

ao aparato tecnológico.  

O filme encerra-se, assim como começou: com a melancolia inviolável de 

Theodore, advinda dos relacionamentos infrutíferos que empreendeu, na banalidade 

que nos caracteriza como sujeitos ordinários. Além disso, incita a pensar sobre o que 

estamos nos tornando ante as transformações inimagináveis que o advento do digital 

trouxe consigo. Viciados, reféns da maquinaria eletr nica, transgressores do “real”  

Complicado encontrar respostas, quando as próprias perguntas ainda não encontram 
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condições de serem formuladas a contento. Ver, ainda que embaçados nas névoas do 

porvir, como o digital nos interpela requer seguimos as recomendações de Lyortard 

(201 , p.42): “deixamo-nos penetrar pela coisa, mesclamo-nos a ela e, ao mesmo 

tempo, a mantemos à distância, para poder dizê-la, julgá-la.”  
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UNIVERSOS PARALELOS 
Individualismo, consumismo e virtualização na 
sociedade tecnológica. 

DORNELES, Juliano Paz 

RESUMO - Este artigo tem como objetivo a apresentação do contexto atual de 

virtualização da memória, do conhecimento, da informação e dos espaços interativos, 

em um mundo influenciado pelo individualismo crescente, pela sobrevalorização da 

imagem e pelo hipervalorização do consumo. Apresentando considerações e propondo 

questionamentos. 

Palavras-chave: Tecnologia. Virtualização. Individualismo. Imagem. Sociedade. 

Abstract - This article aims at presenting the current context of virtualization of 

memory, knowledge, information and interactive spaces, in a world influenced by 

growing individualism, the overvaluation of the image and the overestimation of 

consumption. Introducing considerations and proposing questions. 

Keywords: Technology. Virtualization. Individualism. Image. Society. 

Universos paralelos 

Individualismo, consumismo e virtualização na sociedade tecnológica. 

Estamos inaugurando uma nova era no que se refere ao modo com 

interagimos com os indivíduos, com a sociedade, com os bens de consumo, com a 

cultura e com o conhecimento. A era da virtualidade; Do hiperconsumo; Da imagem; 

Do individualismo; Da coexistência da informação e da desinformação; Da inclusão e 

da exclusão; Dos contrastes ideológicos; Do conflito entre o otimismo e aqueles que o 

contrapõem.  Da pluralidade, das verdades e da utopia; Da materialização do virtual e 

da virtualização do real.  

Neste universo, a virtualidade vem recriando o mundo e as relações humanas. 

Conforme Pierre Lévy, vivemos um movimento geral de virtualização que atinge as 
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modalidades do estar  unto. A constituição do ‘nós’ vem sendo recriada a partir dos 

espaços interativos de relação virtual. Tais como as comunidades virtuais, empresas 

virtuais, escolas virtuais e outros nichos interativos. 

A digitalização das mensagens e a extensão do ciberespaço fazem parte de 

uma onda que “ultrapassa amplamente a informatização” (LÉVY, p. 2). A evolução 

cultural está em andamento,  untamente com a evolução tecnológica. “A virtualização 

constitui  ustamente a essência” (LÉVY, p. 2). Tal fen meno não é algo bom, nem mau, 

nem neutro. E precisa ser estudado e compreendido. 

O virtual surge como um modo de ser particular. O qual impõe o surgimento 

de uma nova sensibilidade estética. Conforme o latim medieval, o virtual é o que existe 

em potência e não em ato. Sendo o possível tal qual o real, porém, desprovido de 

existência. “O virtual não se op em ao real, mas sim ao atual” (LÉVY, p. 5). O virtual 

constitui a entidade. As virtualidades inerentes ao ser. Problemáticas de nós e tensões. 

A atualização é uma forma de criação, invenção. A partir de uma configuração 

de forças. Uma espécie de produção de qualidades novas. Incorporação de novas 

propriedades; Evolução; Reinvenção; Transformação de ideias. Sob um contexto 

particular, poderíamos dizer que se transformam os indivíduos e a sociedade, quando 

o virtual se materializa; Quando a entidade é incorporada; Quando a ideia é posta em 

prática. 

Os programas de computador são exemplos de soluções virtuais aos 

problemas reais. A virtualização da execução de raciocínios. Uma espécie de 

inteligência artificial. Capaz de fazer cálculos, executar tarefas e organizar informações. 

Neste contexto, a atualização, na figura da programação informática, surge como uma 

‘invenção de uma solução exigida por um complexo problemático’. 

A informática faz uso da automatização de procedimentos. Da mesma forma 

que abusa da virtualização da memória. A digitalização de dados. Em um contexto de 

tecnocracia. Ou, digamos, governo da tecnologia. O que pode ser percebido na 
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presença dos algoritmos que automatizam processos burocráticos de gerenciamento 

de dados. 

Com o avanço da tecnologia, e com o processo de virtualização do mundo, 

percebemos mudanças e transformações sociais nos relacionamentos humanos. Da 

mesma forma, se recriam as relações do homem com a política, com o mercado e o 

com próprio desenvolvimento tecnológico. Neste ambiente, notamos também a 

transformação do espírito humano. A presença do individualismo, o consumismo e o 

isolamento midiático. 

Há uma hipervalorização da tecnologia como ordenadora social. Conduzindo a 

democracia, recriando identidades e apoiando a cidadania. As conquistas 

revolucionárias da tecnologia ganham espaço de discussão entre os intelectuais do séc. 

XXI. Ao mesmo tempo em que aproximam e afastam os homens de um convívio mais 

próximo. 

A integração social se dá, cada vez mais, de forma virtualizada. A presença da 

ubiquidade tecnológica, nas relações mediadas pelos dispositivos móveis, isola os 

homens do convívio social, do mesmo modo que os insere em novos espaços públicos. 

O principal deles: O ciberespaço. 

Os efeitos da virtualização, e da crescente presença da tecnologia em nossas 

vidas, nos induz a questionar a criação da inteligência artificial e coletiva como algo 

bom ou mau. Mas o que seria o bem e o mal? Sendo neutra, a tecnologia, poderia se 

boa ou má, de acordo com o uso que lhe for designado? Quando virtualizamos, 

desmaterializamos? Ou virtualizamos, pra materializar? 

O efeito da influência das novas mídias na sociedade vem sendo 

compreendido à medida que aprimoramos as relações mediadas. Da mesma forma 

que o homem é recriado e transformado pelo contexto social em que vivemos. Novos 

modos de interação; Novas relações; Cada vez mais tecnológicas e não presenciais. 

Será que estamos nos tornando onipresentes em um contexto de virtualização? Para 

Lévy, há coexistência dos conceitos de onipresença e não presença, no virtual. Mas, 
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como ocorre, de fato, este processo de virtualização? Sabemos que ainda é cedo para 

antecipar quaisquer conclusões. 

Neste contexto evolutivo, da mesma forma que a televisão, o rádio e os meios 

impressos, a web e, principalmente, as mídias sociais virtuais, se tornam elos entre 

indivíduos. Reunidos por afinidades e sentimento de pertencimento a ideologias, 

comunidades e grupos interativos. Interligados por links, fóruns temáticos ou hastags, 

os internautas se relacionam entre si e com a pauta de suas discussões. Nestes 

espaços, o individualismo se manifesta. E, por vezes, é colocado a serviço da 

coletividade. 

Se as novas tecnologias são inovações técnicas, as relações dos homens com 

tais inovações acarretam transformações sociais e políticas. Em um ambiente onde se 

questiona e projeta a criação do pós-humano, as máquinas, providas de inteligência 

artificial, tendem a se tornar os novos deuses da era tecnológica. Regulando e 

estruturando a sociedade. Armazenando e distribuindo o saber. 

Apesar de vivermos o ápice da interação midiática e da virtualização 

tecnológica  á vivida até ho e, a virtualização está longe de ser algo recente. “A 

imaginação, a memória, o conhecimento, a religião são vetores de virtualização que 

nos fizeram abandonar a presença muito antes da informatização e das redes digitais” 

(LÉVY, p. 8).  

Estamos vivendo um processo de recriação das formas como utilizamos tais 

virtudes. Imaginar, memorizar, conhecer e religar-se, agora se tornam procedimentos 

potencializados pela tecnologia como extensão do corpo e do espírito. 

Nas palavras de Domique Wolton, 

"A comunicação tem se mostrado cada vez mais eficaz: nós Passado o 
telefone para a rádio, da televisão para computadores e mais 
recentemente, a sistemas multimídia. De repente, a dimensão técnica da 
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comunicação substituiu dimensão humana e social "(WOLTON, 
Dominique, 2000, p. 11)36    

 

A preocupação de Wolton é semelhante a de outros tantos pesquisadores. 

Enquanto Lévy idealiza o ciberespaço com otimismo demasiado, quando imagina uma 

sociedade interativa, compartilhando conhecimento em processo de construção da 

inteligência coletiva e do coletivo inteligente, Wolton percebe o isolamento humano, 

devido ao crescimento, em proporção, das interações não presenciais. 

O fato é que os dois processos ocorrem simultaneamente. Há sim um lado 

bom e um lado perigoso. Se de uma forma possibilitamos novas formas coletivas  de 

construção de conhecimento, espaços interativos, automatização de processos 

racionais e armazenamento de informações, de outra forma, nos ocupamos cada vez 

mais com a tecnologia. Tempo que antes ocupávamos em interações interpessoais e 

com a natureza. 

Wolton também tem um lado otimista, apesar de ser mais preocupado, do 

que entusiasmado com todo este processo.  ara ele, “comunicação é o centro 

modernidade em, é dizer que resulta do movimento de emancipação lento do 

indivíduos” (WOLTON, 2000, p. 12)37. Apesar de caracterizar como processos lentos, 

Wolton percebe tanto a emancipação do indivíduo quanto o nascimento da 

democracia. Fazendo uma relação da revolução da comunicação com o progresso e a 

modernidade. 

Há mais de dez anos, Wolton já imaginava o que vem após a internet. A 

“verdadeira revolução da internet que irá resultar em uma  < nova sociedade >, 

simplesmente porque eles assumem que a tecnologia irá alterar diretamente a 

sociedade e os indivíduos e do nascimento da democracia” (WOLTON, 2000, p. 18).  e 

                                                             

36 
 “la comunicación há resultado ser cada vez más eficaz: hemos passado del teléfono a la radio, de la televisión a la informática y, 

más recentemente, a los sistemas multimedia. De repente, la dimensión técnica de la comunicación há sustituido la dimension 

humana y social” (WOLTON, Dominique, 2000, p. 11) 
37 

 “democracia la comunicacion está em el centro de la modernidade, es decir: resulta inseparable de este lento movimento de 

emancipación del individuo y del nacimiento de la democracia” (WOLTON, 2000, p. 12) 
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fato, tais transformações vêm acontecendo de forma gradual, a media que os 

indivíduos incorporam o ciberespaço como espaço de encontro, diálogo e circulação. 

Cada vez mais participativa, a comunidade de internautas atua de forma 

coletiva e individual. Em sites colaborativos, como o Wikipédia, temos a coexistência 

de duas realidades. De um lado, a possibilidade de construção coletiva da informação. 

De outro, uma aparente desorganização e monopólio por parte daqueles que ali estão 

há mais tempo. Além disso, há a questão da credibilidade das informações, que nem 

sempre condizem com a realidade. Assim corremos o risco de estarmos consumido 

inverdades como verdades. 

Partindo do contexto das verdades e inverdades, ao contexto das certezas e 

incertezas, surgem contribuições de filósofos tais como Jean Baudrillard 

 “Aquém e além do pessimismo e do otimismo, desestabiliza em 
permanência e eterna vontade intelectual de introduzir certezas nas 
células de sociedades consumidas pelo vírus do aleatório. Conhecimento 
e verdade parecem evoluir em direções opostas. Quanto maior o 
conhecimento, bem ilustrado na atualidade pela revolução da 
informática, menor a compreensão da existência”. (BA  RILLAR , Jean, 
2005, pp. 7-8) 

Se, para os otimistas, vivemos a inauguração da era da democracia universal 

da informação, Baudrillard aponta um crescimento rápido do que chama de dejetos e 

desertos. É preciso garimpar algo bom na internet. Um ambiente caótico, com 

ausência parcial de Gatekeeping. A virtualização da informação, e do conhecimento, 

possibilitou que todos se tornassem produtores em potencial. Sendo, que assim, 

inexiste controle de qualidade e seleção de conteúdo. 

Com a virtualização do conhecimento e da informação, da mesma forma que, 

se virtualizam os enganos e a desinformação, surge o que Lévy chama de virtualização 

da consciência. Ou consciência coletiva. Mas que consciência é esta? Qual a relação 

com o senso comum? Como definir valores coletivos, quando a sociedade é plural e 

heterogênea? Como definir um padrão, quando vivemos um momento de caminhos 

ímpares, por vezes opostos e, mesmo assim, legítimos? 
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O certo, em concordância com Lévy, é que vivemos o processo da 

virtualização e atualização, da potencialização e da realização, simultaneamente em 

um sistema de retroalimentação. Atualizamos, virtualizamos, potencializamos e 

realizamos, para atualizar, virtualizar potencializar e realizar, novamente. E assim 

sucessivamente. É como andar em uma autoestrada, recriando o mapa, e redefinindo 

o destino, a cada ponto de chegada. 

De algum modo, o virtual e o real se confundem, e por vezes se recriam um ao 

outro. Se abastecem; Se alimentam; Comungam e coexistem em um certo ponto. O 

que se exterioriza e o que se interioriza. Estar na web é estar dentro ou fora? Dentro 

ou fora de onde? Do espaço virtual ou do mundo real? Ou seria, o mundo virtual, o 

verdadeiro mundo real? E o real, a verdadeira virtualização? 

O fato é que a virtualização nos coloca, mais uma, vez na ‘Matrix’. E uma vez 

na Matriz, o real e o virtual invertem as posições. O mesmo pode-se falar em relação 

ao espírito. Ou, ao pensamento. Seria apenas metafísica, como um dia disse 

Heidegger? Ou, uma mentalização pode ser representada de forma física? Seria isto, 

arte? 

Estar no ciberespaço é estar em toda parte ou estar em lugar nenhum? 

Dentro ou fora do real ou do virtual? Qual concepção é a mais adequada? Dependeria 

de um ponto de vista ou referencial?  Será que existe verdade absoluta neste 

contexto? Verdades contraditórias? Ou apenas considerações opiniáticas? 

Conforme Lévy, “O psiquismo, por construção, transforma o exterior em 

interior (o lado de dentro é uma obra do lado de fora) e vice-versa, uma vez que o 

mundo percebido está sempre mergulhado no elemento do afeto” (LÉVY, p. 7 ). O fato 

é que, o dentro e o fora, agora comungam. Estar no espaço geográfico, e estar no 

espaço midiático, são ações simultâneas. Ainda mais quando vivemos o 

desenvolvimento da tele presença. Quando podemos comandar máquinas à distância. 

Como satélites e aeronaves não tripuladas.  
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A interação mediada, assim como a comunicação ubíqua, é uma forma 

tecnológica da materialização da telepatia. Comunicar-se à distância deixou de ser algo 

sobrenatural para se tornar algo usual em nosso tempo. E nós, espíritos tecnológicos, 

fazemos parte desta sociedade. Uma sociedade do espetáculo, do consumo, do 

individualismo e, sobretudo, da virtualização do real e da realização do virtual. 

Estamos imersos neste universo. Não mais como meros entes. Mas como 

mundos individuais.  O indivíduo aprendeu a transcender a própria identidade. 

Quando definir-se é limitar-se. E, como pessoa, faz uso de várias ‘personas’. Incorpora 

pensamentos distintos. Observa o mundo através de múltiplos olhares. Permite-se 

acessar e comungar o mesmo e o outro; O igual, o diferente e o semelhante; O 

contrário, o oposto e o inverso. 

O conhecimento individual é absorvido pelo coletivo, ao mesmo tempo em 

que o saber coletivo é incorporado pelo indivíduo. Porém, quando tudo parece 

fantástico e maravilhoso, percebemos que o número de indivíduos acordados na 

‘Matrix’ é uma minoria frente a grande massa conduzida por aqueles que detêm o 

conhecimento e, portanto, o poder. Além da necessidade de inclusão digital, notamos 

que a grande maioria de internautas ainda é consumidor e compartilhador. E que 

apenas uma minoria produz o próprio conteúdo. Seja textual, audiovisual ou de 

qualquer outro formato midiático. 

Conforme  uy  ebord, o espetáculo “’unifica’ e ‘explica’ uma grande 

diversidade de fenômenos aparentes. As suas diversidades e contrastes são as 

aparências organizadas socialmente, que devem, elas próprias, serem reconhecidas na 

verdade geral” ( EBOR , 200 , p. 16) “O espetáculo é a afirmação da aparência e de 

toda vida humana” ( EBOR , 200 , p. 16).  roduz um poder independente. Afirma e 

virtualiza uma imagem do real. Está em toda parte. 

Neste sentido, “o mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens” 

(DEBORD, 2003, p. 29). Imagens que têm valor no mercado. O valor de cada um; Da 

força de trabalho; Da capacidade de produção; Da capacidade de consumo; E da 

aparência, como cartão de visitas. 
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O culto ao corpo ganha importância dimensionada. A estética, a dietética e a 

plástica. As vestes, os acessórios e os mais variados bens de consumo. O próprio 

conhecimento. Os graus e os títulos. A posição hierárquica no mundo profissional. A 

abundância e a riqueza (material, espiritual e intelectual). A forma física e a saúde. O 

casamento e a família de sucesso. Tudo se torna valor, hipervalorizado, do indivíduo 

no mercado. 

O individualismo crescente tende a ser colocado a serviço do coletivo. Mas 

são os valores individuais que devem ser valorizados para que a máquina social 

funcione. Cada um tem a própria característica. Valorizar o que cada um tem de 

melhor, e colocar em harmonia com o coletivo, é uma forma de potencializar a 

produtividade e, consequentemente, acelerar a evolução sociopolítica e econômica. 

Assim como a solução dos problemas comuns. 

Enfim, vivemos a criação desta nova realidade. Na coexistência de universos 

paralelos. Locomovemo-nos pelos espaços físicos. Nos tele-transportamos aos 

ambientes virtualizados. Estamos nas obras e nos rastros. Conectados ubiquamente 

através de avatares personalizados. Digitalizados e multiplicados. Em plena recriação. 

Na construção de algo sem precedentes. 
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ENTREVISTA  

MOURA, Flávia de Almeida38 
ROCHA, Larissa Fonseca Leda39 

 

Nilda Jacks 

A professora e pesquisadora Nilda Aparecida Jacks, que assina como Nilda 

Jacks, possui licenciatura em Artes Plásticas e é graduada em Comunicação Social pela 

UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), no Rio Grande do Sul. Possui mestrado e 

doutorado em Ciências da Comunicação pela USP (Universidade de São Paulo) e pós-

doutorado em Comunicação pela University of Copennhagen e pela Universidad 

Nacional da Colombia. É professora associada na UFRGS (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul). Autora e/ou organizadora de 14 livros, com mais de 40 capítulos 

publicados em livros e quase 50 artigos científicos publicados em periódicos, Nilda 

Jacks é uma das referências nos estudos de recepção no Brasil. 

Nesta entrevista, ela relata experiências atuais na coordenação e organização 

de uma pesquisa em rede no campo da Comunicação que busca identificar o consumo 

midiático de jovens brasileiros em tempos de convergência e também trata de 

aspectos metodológicos sobre a pesquisa em Comunicação no Brasil. 

Entrevistadoras: Professora, no último Intercom40, realizado em Foz do Iguaçu, a 

senhora esteve à frente do lançamento de dois livros, Meios e Audiências II41, sobre 

mapeamento de estudos de recepção no Brasil, e Brasil em Números: dados para 

pesquisas de comunicação e cultura em contextos regionais42, que é o resultado do 

                                                             

38  Flávia de Almeida Moura é professora do Departamento de Comunicação Social da UFMA (Universidade Federal do 

Maranhão). Mestre em Ciências Sociais pela UFMA e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUCRS 

(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). 
39  Larissa Leda Rocha Fonseca é professora do Departamento de Comunicação Social da UFMA (Universidade Federal do 

Maranhão). Mestre em Comunicação Social pela Universidade Federal Fluminense e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul). É editora da Revista Cambiassu.  
40  

A pergunta refere-se ao XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado de 2 a 5 de setembro de 

2014, na cidade de Foz do Iguaçu no Paraná. A Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação – é a 

associação que promove o congresso.  
41  

JACKS, Nilda. (Org.) (Coord.). Meios e audiências II: a consolidação dos estudos de recepção no Brasil. Porto Alegre: 

Sulina, 2014. 
42  

JACKS, Nilda. (Coord.); TOALDO, Mariângela. (Org.). Brasil em números: dados para pesquisas de comunicação e 

cultura em contextos regionais. Florianópolis: Insular, 2014.  
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trabalho da Rede Brasil Conectado. Este trabalho apresenta muitos dados 

quantitativos e seu percurso teórico está mais próximo de pesquisas qualitativas. 

Como realizar uma pesquisa qualitativa com uma amostra quantitativa? Quais os 

desafios e contribuições desse modelo metodológico, híbrido, para o campo da 

Comunicação? 

Nilda Jacks: Boa pergunta. Olha, em referência ao livro, a grande maioria dos dados 

são do IBGE ou de institutos de pesquisa oficiais, semioficiais ou de grande 

legitimidade; portanto a parte quantitativa/estatística não foi realizada pelo grupo, 

pela Rede. Os estatísticos são dados secundários; já os dados primários, que foram 

coletados pelas próprias equipes, não eram estatísticos, eram quantitativos, isso em 

relação ao livro. Agora em relação a esse desafio de trabalhar a partir de perspectivas 

diferentes é um desejo, uma indicação, uma necessidade que a área de comunicação 

precisa enfrentar, que já foi indicada há muito tempo atrás pela Maria Immacolata 

Lopes, que é uma das metodológas do campo, a única que tem o livro de metodologia 

autoral na área43, todos ou outros são coletâneas. Então ela tem um modelo, ela 

propõe um modelo, que foi a tese do doutorado dela, e há muito tempo vem 

indicando essa necessidade. Além dessa indicação, a própria prática da professora 

Immacolata atualmente é exatamente em cima de dados quantitativos. Essa é a 

posição do Obitel44, que é completamente quantitativo, a não ser nas últimas edições, 

que foi introduzida a questão da recepção transmidiática, que sendo um estudo de 

caso é um pouco mais qualitativa. Tem alguns temas que  eles qualificam porque é 

uma observação que não é contada nos dados de audiência, por exemplo. Então assim, 

eu acho que a gente tem um panorama de como algumas pessoas com legitimidade no 

campo estão trabalhando nessa dimensão. Em relação ao que nós estamos fazendo 

aqui, nosso momento é: nós estamos exatamente no momento da pesquisa e análise 

sobre o jovem no Brasil e vamos fazer a primeira consumação do que temos dos dados 

quantitativos com os qualitativos. Os dados quantitativos vão entrar para compor este 

                                                                                                                                                                                   

 
43 

A entrevistada refere-se ao livro LOPES, Maria Immacolata Vassallo. Pesquisa em comunicação. 9.ed. São Paulo: Loyola, 2005. 
44  

O Obitel é o Observatório Ibero-americano da Ficção Televisiva, um grupo de pesquisa ibero-americano que tem como 
coordenadores gerais Maria Immacolata Vassallo de Lopes (Universidade de São Paulo) e Guillermo Orozco Gómez (Universidad 
de Guadalajara). Mais em: <http://obitel.net>. 
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cenário, da onde sai o nosso olhar qualitativo, embora com algumas quantificações em 

relação ao que é estatístico que faça crescer esse livro. Então assim, como que os 

dados do IBGE, por exemplo, sobre a população ou sobre até o próprio consumo ou 

posse de tecnologia, como é que eles podem dar o panorama pra gente remeter certas 

análises? Obviamente que não vamos conseguir dar conta de tudo. E é uma distância 

um pouco grande, então a gente trabalhou com uma “amostra” – bem, se não é 

estatístico, não posso falar de amostra – então trabalhamos com uma amostragem, 

melhor dizer assim, em relação às práticas dos jovens, e vamos tentar remeter isso a 

esse universo quantitativo pra ver o que é essa realidade empírica quantitativa que 

está nos dizendo, por exemplo, de posse do telefone celular ou de acesso à internet ou 

ainda o tipo de acesso, para ver se a gente consegue remeter um panorama, 

entrelaçar o que existe de estrutural a esses dados.  

 

Ent: Com relação aos instrumentos, nesse sentido ainda quando vocês foram construir 

os instrumentos da Rede, eles estão baseados pelos dados do IBGE para depois cruzar? 

NJ: Sim, nós partimos dos dados contextuais. O que nós fomos construindo em termos 

de instrumentos, foi sempre num processo bastante dialético. Partimos do que existia, 

das realidades estaduais e propusemos algumas questões a partir do núcleo daqui de 

 orto Alegre.  oram remetidos às equipes que nos deram um retorno, ou se a, “isso 

aqui não é assim”, “isso aqui não se aplica”. Só para dar uma idéia do que eu estou 

falando, por exemplo, o primeiro choque de realidade que sofri foi quando 

estabelecemos a faixa etária do jovem e fomos ver o que dizia o IBGE. Para o Instituto, 

jovem é considerado que está na faixa etária entre 18 e 24 anos e, é claro que 

sabemos que isso é só um dos elementos que definem um jovem. 

 

Ent: Que são dados construídos, não são simplesmente dados. 

NJ: É uma definição, digamos, que não é ingênua, mas é de faixa etária. Aí, por 

exemplo, não está demarcado a experiência de vida. Esse foi o primeiro choque 

quando colocamos na pesquisa “ ovem desta faixa etária solteiro”, porque o  ovem, de 

uma outra perspectiva, precisa estar vivendo sua fase de juventude, que é ter 
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liberdade, experimentar, ser arrojado, etc. Viajando pelo centro-oeste e norte do 

Brasil, pra montar as equipes, a primeira coisa que o coordenador do Mato-Grosso 

disse foi que lá o jovem aluno, nessa faixa etária, ou é noivo ou já está casado ou já é 

pai de família. Então essa experiência de juventude, no Mato Grosso, estará 

comprometida com compromissos familiares. Eles tem filhos, já. São universitárias 

que, imaginem, já tem um pouco mais de informação e estão grávidas. Então, nesta 

faixa etária, o professor nos disse “Aqui a situação é outra. A faixa etária corresponde, 

mas a experiência de vida é completamente diferente possivelmente dos jovens do sul 

e sudeste”. A outra coisa que deu um choque de realidade foi a questão dos 

rendimentos que era trabalhada no estudo piloto com classes populares; a famosa 

classe C emergente. As diferenças de poder aquisitivo, de salário, que existem entre, 

por exemplo, Brasília, São Paulo e o resto do país, não tem a mesma correspondência. 

Lá, as classes populares ganham muito mais do que em qualquer outra região porque o 

custo de vida dessas duas cidades é muito grande. Então, foi outra coisa que a gente 

teve que repensar. Depois as práticas de consumo, bem, aí é um exemplo um pouco 

menos dramático porque não dizia respeito exatamente a tudo que nós iríamos 

trabalhar. Quando fizemos o questionário sobre o consumo de música, por exemplo, 

tentamos listar, esgotar mesmo, todos gêneros musicais que observávamos aqui. Aí 

chegamos no forró. Quando a pesquisa foi desenvolvida no Nordeste, no Ceará, 

perguntavam, “mas qual forró  O universitário  O pé-de-serra ”. Havia uns seis tipos 

de forró e que não cabiam no questionário. Então, muitas coisas foram inviabilizadas 

ou tivemos que melhorar muito nos pré-testes para poder ir ajustando. Bem, não sei 

se acabei de responder a primeira pergunta sobre a questão de como trabalhar o 

“quanti-quali”. Mas, em princípio, eu sigo a indicação da professora Immacolata, que 

foi minha professora de metodologia, ou seja, é preciso que a gente veja a realidade 

empírica, que parta de lá, e é muito difícil que se faça isso na área da comunicação. 

Primeiro porque a gente não tem experiência, formação, e fica muito na área da 

linguagem, muito numa coisa específica do próprio objeto; temos dificuldades para 

dialogar com os dados sociais, na verdade. Então essa é uma tentativa de a gente 

colocar em angulação, pelo menos, os nossos resultados, com esses dados 
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socioeconômicos demográficos. Estou acompanhando muito de perto uma pesquisa 

internacional da qual faço parte que é um estudo de recepção do filme “O Hobbit”.  m 

total de 64 países fazem parte e a pesquisa será aplicada em dezembro (de 2014) ao 

lançarem o terceiro episódio. Eu entrei nesta pesquisa só para aprender a desenvolver 

esta que estamos desenvolvendo na Rede, mas enfim, eles estão aprendendo mais 

conosco do que o contrário porque muitas coisas que eles estão em dúvida, nós já 

enfrentamos aqui e então nos adiantamos. Mas uma coisa foi interessante para nossa 

pesquisa. Como pressuposto eles se consideram vinculados aos Estudos Culturais e o 

questionário online que eles vão colocar em circulação para todos estes países, tem 

perguntas como as nossas, três ou quatro perguntas abertas e outras fechadas que vão 

ser quantificadas. E eles tem toda uma organização que, apesar desse pontificado, está 

no âmbito do sentido, na busca da interpretação do sentido, na questão de 

interpretação qualitativa. Então, neste sentido, sinto que vamos fazer um trabalho 

baseado em experiências que estão acontecendo no campo que nós estamos 

experimentando. 

 

Ent: Bem,  justamente baseado nesta experiência que a senhora está tendo na Rede, é 

que organizamos uma outra pergunta. O livro “Brasil em n meros” é o resultado do 

trabalho da Rede que desenvolve nesse momento a pesquisa “Jovem e consumo 

midiático em tempos de convergência”. Essa rede é formada por pesquisadores de 

todos os estados, tanto de universidades públicas e privadas e o objetivo é conhecer as 

realidades regionais, das quais a senhora está nos falando que já se deu conta dessas 

diversidades. Bom, a pergunta é: O que significa trabalhar em rede em um país de 

dimensões continentais? Quais as principais estratégias de elaboração e articulação da 

Rede e quais os critérios de escolha e exclusão? 

NJ- Começarei pela última. Não houve nenhum critério de exclusão, a não ser a auto-

exclusão. Nós começamos a Rede, primeiro, obviamente, pelos contatos pessoais. 

Alguns deles aceitaram ou indicaram outros pesquisadores que pudessem participar. 

Houve pesquisadores que aceitaram momentaneamente e depois recuaram. Mas em 

princípio – veja, eu estou escrevendo um texto sobre esta experiência toda, vocês 
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estão se adiantando. Em princípio, nós conseguimos fechar com os Estados que tem 

programas de pós-graduação em comunicação o que torna mais fácil montar as 

equipes pois além de experiência em pesquisa, há doutorandos e mestrandos 

pesquisando, além de estrutura, recursos e tradição de pesquisa. Sabem convocar 

bolsistas de iniciação científica e solicitar recursos. Bom, o mais fácil foi isso. Já 

naqueles estados que só possuem graduação em comunicação, alguns eu entrei no 

site, mandei e-mail e houve uma adesão à distância, mas mesmo assim, na primeira 

etapa da pesquisa nós percorremos o centro-oeste e o norte do país ou para conhecer 

as equipes que já tinham aceitado participar ou fazer o primeiro contato com as 

equipes que ainda não tinham aderido ao projeto. Então passamos umas férias inteiras 

viajando para construir a Rede, eu e a professora Mariângela Machado Toaldo45. E há o 

trabalho de manter a Rede, que é o mais difícil. Posso dizer que em um certo ponto da 

pesquisa, 80% da minha energia era só mantendo a comunicação com a Rede. Nós 

criamos dois instrumentos que são quase analógicos, mas são mais efetivos, que é o 

Informe e as Instruções, e que são enviados por e-mail. Toda nossa experiência de 

deixar material online não deu muito certo porque as pessoas não acessam e você fica 

sem resposta. Percebemos que recebendo um email as pessoas são convocadas e 

respondem a isso. Foram expedidos muitos Informes. Tudo que fazíamos, todos os 

nossos movimentos eram comunicados para as pessoas se manterem informadas e 

estimuladas. Ao final, depois que fizemos um encontro em Brasília no ano passado (em 

2013) e todos viram que era um trabalho sério, com pessoas comprometidas, quando 

nos conhecemos neste encontro no qual só faltou Santa Catarina, ou seja, para 

estarmos lá conseguimos recursos das nossas bolsas, praticamente o meu grupo e o 

grupo do Pará, que ganhou um outro recurso, que conseguimos pagar as passagens. 

Então, quando nos vimos, e foram dois dias intensos de discussão metodológica, tudo 

ficou mais articulado e as pessoas gostaram tanto do encontro que pediram um novo 

agora46, que nem estava em nossa previsão. O que foi interessante também neste 

                                                             

45  
Doutora em Comunicação pela PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul), é professora adjunto da 

Faculdade de Comunicação Social da UFRGC (FABICO) e desenvolve pesquisas nas áreas de Gestão de Comunicação e História da 
Publicidade. 
46 

 O grupo que compõe a Rede Brasil Conectado possui um encontro agendado para os dias 4 e 5 de dezembro de 2014 na cidade 
de Brasília.  
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primeiro encontro é que praticamente foi um mini curso de metodologia e eu ali 

administrando tudo porque havia gente radicalmente quantitativo e outros 

completamente qualitativos, um debate muito interessante. Em relação à pergunta 

que vocês me fizeram logo no início desta entrevista posso dizer que lá conseguimos 

chegar em um meio termo. Assim a segunda fase da pesquisa foi toda montada 

metodologicamente por esse debate que tinha quase 100 pessoas. Foi exaustivo, mas 

todos saíram muito tranqüilos. Foram debates elegantes, com argumentos e defesas. 

Então a primeira parte que foi a pesquisa exploratória e o estudo piloto começou aqui 

em Porto Alegre com todas essas modificações do processo no meio do caminho e o 

questionário quase explodiu porque não cabia toda a realidade dentro dele. Já a 

segunda parte foi o fruto desse encontro, então foi uma grande negociação. Penso que 

a Rede sistematizou seu formato nesse encontro quando nos vimos pessoalmente, 

quando começamos a colaborar e debater, então o trabalho da Rede é assim. Vocês 

chegaram falando que eu coordeno a Rede, mas, em princípio deveria ser uma rede 

horizontal, só que na prática não funciona porque todo mundo precisaria ser 

coordenador de si mesmo e isso não acontece.  

 

Ent: Qual o tamanho da rede? 

NJ: Atualmente eu perdi um pouco a conta porque entram e saem pesquisadores a 

todo o tempo. Mas somos praticamente 200 pessoas. Se contarmos só coordenadores 

e vices – e somos 27 equipes – só aí já temos 54 pesquisadores.  

 

Ent: São quantos estados? 

NJ: Todos os estados e ainda Brasília. 

 

Ent: Então professora, o objetivo da Rede é desenvolver pesquisas nacionais e 

comparativas. Há outros planos? A senhora acredita que há objetos empíricos que 

cabem melhor nesse modelo metodológico ou qualquer objeto cabe nesse modelo?  

NJ: Eu diria que qualquer objeto, mas eu diria que é uma resposta muito entusiasta e 

até ousada. A rede é um modo de trabalhar e não um método. É uma dinâmica, uma 
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aposta num trabalho coletivo, participativo, de crescimento coletivo, de ajuda mútua. 

Projetos futuros já temos. Quando imaginei que a rede pudesse ser dissolvida, nós 

ganhamos um PROCAD47, um projeto de intercâmbio entre três programas: o Pará, nós 

aqui que somos o programa líder48 e Sergipe. A proposta foi feita pelo Pará, o mérito 

deste ganho foi da coordenadora da equipe, a professora Maria Ataíde Malcher. Este 

novo projeto é continuação deste que estamos terminando agora, ou seja, vamos 

aprofundar a análise comparativa entre as regiões Norte, Nordeste e Sul. A Rede, de 

certa forma, vai continuar porque neste encontro que faremos em Brasília iremos 

expor que a pesquisa vai continuar com as equipes do Norte, Nordeste e Sul, então as 

outras regiões podem entrar de forma organizada não fazendo parte deste novo 

projeto de intercâmbio, mas de um outro que possa aprofundar isso, pois nossa idéia é 

entrar pelo interior. Aqui no Rio Grande do Sul temos cinco cidades sendo 

pesquisadas, então a idéia é comparar os outros estados com o interior.  

 

Ent: Richard Johnson, na obra O que é afinal, estudos culturais? (2004) afirma que há 

uma conexão entre o trabalho intelectual e o trabalho político no contexto dos 

estudos culturais. O autor defende a interdisciplinaridade e, em alguns casos, a 

antidisciplinaridade. Gostaríamos que a senhora comentasse essa afirmativa no 

contexto dos estudos de recepção no Brasil. 

NJ: Olha só, sabemos que os estudos culturais na sua origem e, em grande parte, no 

seu desenvolvimento em algumas regiões do mundo, é muito fiel a esse pressuposto. 

Também sabemos que tem outros lugares com estudos culturais, como nos Estados 

Unidos, que não tem tão claramente esse compromisso. Mas eu prefiro pensar a partir 

de um autor que foi meu professor que trabalhei no pós doutorado, Klaus Bruhn 

Jensen, um pesquisador dinamarquês, que não é exatamente dos estudos culturais, 

mas é conhecido por várias publicações de metodologia e trabalha com estudos de 

recepção. Acredito que este pesquisador tenha algumas obras49 que dão mais conta 

                                                             

47 
Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, ligado à CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 

órgão do MEC (Ministério da Educação). 
48  

A entrevistada refere-se ao programa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
49  

JENSEN, Klaus Bruhn. The Social Semiotics of Mass Communication. London: Sage, 1995. 
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desta realidade brasileira; mais do que a perspectiva de Johnson. Ele busca entender 

qual é a postura política que um estudo na área da comunicação deve ter. Neste 

sentido, diz que não necessariamente precisa levantar uma bandeira; mas que 

somente o fato de o pesquisador escolher um objeto com um procedimento 

metodológico já existe uma postura política. Outros dois autores que eu acho que nos 

ajudam a pensar nisso são os mexicanos Jorge Gonzáles e Jésus Gallindo Cáceres. Eles 

dizem literalmente que a gente tem que trabalhar em duas vertentes quando se 

pesquisa em Ciências Sociais: uma da cultura de informação e outra da cultura de 

comunicação. O que é uma cultura de informação para eles? É não chegar nas 

questões de pesquisa sem ter se informado sobre de onde saíram esses dados. 

Conhecer a realidade faz parte de um sistema de informação e é com isso que a gente 

vai iluminar o nosso objeto. [A gente trabalhou no estudo piloto com 10 criaturas de 

cada estado, pouquíssimo. Agora, se a gente tem o arcabouço todo da situação 

daquela região, daquele estado, daquela cidade, a gente tem muito mais parâmetro 

para perguntar e até para analisar]. A segunda vertente, da cultura de comunicação, 

trata de mostrar o trabalho primeiro para as pessoas que me responderam, segundo 

para as pessoas envolvidas, para as comunidades, trata-se de comunicar os resultados. 

(...) Eu concordo com os mexicanos, mas também concordo com Jensen; o 

dinamarquês, que acredita que somente o fato de mobilizarmos as pessoas 

entrevistadas, essas nunca mais serão alheias ao que foram perguntadas e, para ele, 

isso é o que cria uma consciência e, possivelmente eles vão repercutir 

sociologicamente, talvez no seu âmbito de relações, vão comentar, vão discutir, vão 

criticar. Então esse tipo de pesquisa empírica sobre recepção já é politicamente 

posicionada. Qualquer pesquisa que chegue até o sujeito, vai ter esse impacto, mas em 

termos da questão da comunicação, é a que mais dá resultado imediato para o que 

está sendo investigado, porque se você analisar o texto, vai repercutir no leitor do 

                                                                                                                                                                                   

     JENSEN, Klaus Bruhn & ROSENGREN, Karl Erik. Cinco Tradiciones em busca del Público. In DAYAN, Daneiel (Comp.) Em 
busca del publico. Recepción, televisión, medios. Barcelona: Gedisa, 1997, p. 335-370. 
     JENSEN, Klaus Bruhn & JANKOWSKI, Nicholas. Metodologias cualitativas de investigacion em comunicacion de masas 
(tradução de Joan Soler). Barcelona: Bosch, 1993, 324 pp. (Colección Bosch Comunicación).  
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texto. Dessa forma, as pesquisas empíricas da recepção, por si, já tem esse impacto no 

ato de pesquisar. Então, acho que se a gente aliar isso a uma divulgação posterior; 

oferecer os resultados, pode ser uma estratégia interessante.  

Ent: O que, para a senhora, caracteriza um estudo de recepção? E o que o distingue 

dos outros estudos que lancem mão de estratégias metodológicas com assistência de 

mídia?NJ: Esta pergunta me fez lembrar um aluno que certa vez me fez uma pergunta: 

“ rofessora, se eu entrevistar uma pessoa sobre televisão  é um estudo de recepção? 

Num primeiro momento eu pensei: “Sim!”  mas não necessariamente o é.   enso que 

até mesmo essa nomenclatura precisa ser repensada; mas como ele é mundialmente 

conhecido assim, acabamos mantendo a nomenclatura. Na verdade, os estudos de 

recepção tem uma relação mais profunda com os meios. Poderia dizer que uma 

pesquisa de exposição aos meios é um estudo de recepção? No limite, sim. Mas com 

uma pergunta diferente. Os estudos de recepção buscam um sentido, uma 

interpretação, a lógica da relação um pouco mais densa. 

Ent: Então é a pergunta que faz a diferença? E qual seria a nomenclatura que a 

senhora daria para os estudos de recepção? 

NJ: Olha, o grande problema dos estudos de recepção é que está, digamos, de certa 

forma, contaminado pelo modelo linear dos efeitos, ou seja, da emissão. Tem essa 

implicação, mas eu não tenho encontrado nada mais plasticamente bonito estético e 

ao mesmo tempo algo que dê conta para tratar de tudo o que abarcamos na recepção. 

Então no estudo de recepção, eu não preciso fazer muitas implicações, esse é que é o 

problema, por exemplo, se eu for dizer “prosumer”50, aos poucos vai pegar uma 

consistência, mas ainda é uma palavra que gira por aí...E não abarca o conceito. 

Ent: Quando a gente fala de recepção no Brasil, é equivalente à audiência britânica? 

NJ: Sim. Mas tem uma crítica ao termo recepção de que não alcança, mas ao mesmo 

tempo é uma palavra tão “plástica”... O que sintetiza isso  “ rosumer”  Não sei  tenho 

                                                             

50  
Prosumer é um termo originado do inglês que provém da junção de producer (produtor) com consumer (consumidor) ou 

professional (profissional) e consumer (consumidor). 

 



CAMBIASSU – EDIÇÃO ELETRÔNICA 
Revista Científica do Departamento de Comunicação Social da 
Universidade Federal do Maranhão - UFMA - ISSN 2176 - 5111 

São Luís - MA, julho/dezembro de 2014 - Ano XIX - Nº 15 
 

 

 231 

dúvidas. Recepção transmidiática ainda conserva o mesmo problema. Então eu acho 

que os pesquisadores estão na busca pra ver o que vai ser estabelecido 

internacionalmente. Mas acho difícil superar.  O que eu prefiro fazer é continuar 

adotando esse nome, que é tão legítimo, mas com um conceito que já extrapola isso. 

Acho que quando o Obitel coloca recepção transmidiática, já está dando um adjetivo 

que requalifica a questão da recepção. Pode ser um caminho... 

 

Ent: Como os estudos de recepção, em geral, devem tratar o texto midiático? (Isto é, 

ao realizarmos um estudo de recepção, necessariamente precisamos dar algum 

tratamento ao texto midiático escolhido antes de analisar a assistência do mesmo na 

perspectiva do grupo estudado? Como fazer? Quais os principais métodos utilizados 

nos estudos de recepção? (se é que existem os principais) 

NJ: Eu acho imprescindível. Os estudos de recepção entraram numa crise no final da 

década de 90 porque não faziam isso, ou seja, ficavam só olhando apaixonadamente, 

porque foi o momento que a paixão descobriu o outro; se olhava muito para o 

receptor sem pensar nas teias onde ele estava, ou seja, é uma relação que se 

estabelece a partir da emissão. Não mais agora, no caso da recepção transmidiatica, 

ela é mais propositiva, mais participativa; ela pode ser do lado do emissor e não do 

receptor. Mas na concepção mais tradicional, ainda é preciso pensar que existem 

muitas emissões tradicionais, e nesses casos acho imprescindível analisar o texto 

midiático desde que a pergunta seja sobre determinado discurso, porque pode não ser 

sobre um determinado discurso, mas pode ser sobre telenovela em geral, nisso 

possivelmente não se deve analisar todas as telenovelas, isto é,  analisa só as 10 

telenovelas de maior lembrança de cada receptor. Agora imagina se cada um disser 10 

e essas forem diferentes, dependendo do gênero, de alguma temática...Então se a 

relação é direta com um programa, com um gênero, sim. Mas sobre esse ponto, acho 

que cada vez mais a gente deve superar isso. As pessoas estão expostas a muitas 

coisas e seus discursos midiáticos conversam entre si, então eu acho que não dá mais 

pra continuar fazermos estudos monomidiáticos e nem de um gênero apenas, nem 

tampouco de um programa, tem que ser “multi” porque a recepção está cada vez mais 
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exposta a muitas coisas, a não ser eu que escute somente uma emissora de rádio; 

sabemos que ainda existem muitos receptores assim. Então, isso vai depender deste 

“sistema de informação” criado antes. Então se eu quero saber uma coisa ampla sobre 

recepção, primeiro tenho que perguntar para quem eu vou trabalhar o que eles veem. 

A partir do que eles veem é que vou analisar. Diferente de ser uma vontade apenas do 

pesquisador que, por exemplo, quer estudar a recepção do Jornal Nacional, ou seja, 

como diriam os meus amigos mexicanos, seria uma pergunta para “tirar da manga”. E 

por isso eu não me interesso. É necessário conhecer o fluxo midiático ao qual o 

receptor está imerso e, a partir daí, ver o que se vai analisar. Acredito que quando o 

pesquisador tem uma pergunta a priori, aí que não é uma questão política, mas esse 

tipo de pergunta que nasce do seu umbigo, talvez não tenha um impacto tão grande 

na audiência ou na contribuição dessa audiência para todo um fenômeno.  

 

Ent: E como analisar? 

NJ: Temos várias possibilidades. Depende da pergunta e dos objetivos da pesquisa. Ou 

seja, pode ser uma análise temática, axiológica, análise de conteúdo, análise de 

discurso, pode ser uma análise semiótica, pode ser retórica; ou seja, os instrumentos 

dependem da pergunta de pesquisa. Podemos combinar alguns métodos, combinar 

vários desses instrumentos, podemos buscar só o fluxo, que não chega ao conteúdo, 

ou seja, cada pesquisador faz o seu caminho. Não há uma resposta pronta porque 

depende da pergunta e dos objetivos da pesquisa.  (...) Aí a metodologia vem atrás, 

mas tem vários instrumentos possíveis. O que não pode ocorrer é a perda, isto é, os 

instrumentos reduzirem o significado. Sobre isso, Jensen diz o seguinte: É preciso 

buscar o significado no discurso dos meios e o sentido do significado. Essa é a 

diferença entre significado e sentido, porque os emissores, os meios, produzem 

significado, mas o discurso dos receptores é a produção de sentido para esse 

significado que, no caso, estão usando signos, linguagem para produzir significado. 

Pode produzir um tipo de significado, mas o sentido é polissêmico e também há 

estratégias, como as que Jensen usa: Eu analiso; eu transformo a entrevista em 

discurso. Eu faço, por exemplo, uma entrevista em profundidade, que se transforma 
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num discurso, pois não são perguntas pontuais. Pela análise do discurso eu posso dar 

conta desses dois textos e ai relacioná-los. O que esse discurso produz no outro 

discurso? Então é a mesma técnica a partir de dois discursos diferentes, na qual eles se 

encontram e se desencontram.  

 

Ent: Como os estudos de recepção percebem ou concebem a mídia?  

NJ: Os estudos de recepção deveriam, a partir de uma percepção mais qualitativa, 

tratar os meios de comunicação como agentes culturais. Agentes que tem poder. E 

reconhecer o poder sociocultural. Ele é fruto da sociedade; a televisão brasileira não é 

igual à televisão uruguaia ou a televisão mexicana. Elas sempre são frutos de sua 

cultura. 

 

Ent: Gostaríamos que, a partir da obra Meios e audiências II – a consolidação dos 

estudos de recepção no Brasil (2014), fizesse um comentário sobre esse balanço de 

trabalhos científicos produzidos no Brasil nas últimas décadas. Quais as principais 

contribuições? Quais as principais mudanças entre os trabalhos contemporâneos e os 

realizados nos anos 90 no Brasil, por exemplo? Há mudanças de paradigmas ou 

preferências de metodologias, por exemplo? 

NJ: A grande novidade entre os anos de 1990 e 2000 foi o aparecimento dos estudos 

de recepção no jornalismo. Esta é a grande novidade. Alguns pesquisadores de 

jornalismo finalmente se descolaram do texto, ou seja, começaram a ver o ponto de 

vista do leitor. As permanências dos estudos de telenovela ainda continuam. A 

permanência dos estudos de identidade, a partir dos estudos de recepção, mas muito 

mais fragmentadas da década de 90 pelas regionais; as identidades regionais são 

muito fortes nessa década. Na década de 2000 [o trabalho abrange de 2000 a 2009], 

com o levantamento feito em 2010, foram 209 trabalhos selecionados para a análise. 

As identidades continuam sendo o grande tema, que se chama tema das identidades, 

mas bem mais fragmentadas: identidade de gênero, identidades locais, identidades 

profissionais, identidades étnicas. Então podemos dizer que se ampliou o olhar sobre 

as identidades.  
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Ent: Alguma coisa foi extinta?  

NJ: Boa pergunta. Não, não.  

 

Ent: Porque alguns objetos resistiram aos estudos de recepção, como o jornalismo, e 

outros sempre abraçaram os estudos, como a telenovela? 

NJ: Eu acho que é tradição do campo. O jornalismo é a área mais tradicional do campo 

da Comunicação, veio de outra tradição de pesquisa muito identificada com a questão 

do discurso jornalístico, talvez Economia Política, mas é muito marcado se fizermos um 

levantamento dos estudos da linguagem, da questão do poder, da prática jornalística, 

de todo perfil jornalístico, que é diferente das outras áreas. A questão da telenovela, 

acho que foi uma feliz coincidência dos estudos da telenovela na América Latina com 

os estudos de recepção. Assim, houve uma conexão entre essas duas emergências e, 

claro, a questão da telenovela, por que foram escolhidos pelos estudos de recepção 

mais a telenovela? Justamente por essa grande popularidade que se pode identificar, a 

partir da década de 90, da telenovela brasileira como um todo, ou seja, trata-se do 

gênero que sintetiza e que a família está exposta e que as mulheres são grandes 

informantes. Então, se as mulheres são o público prioritário, elas são por excelência 

grandes informantes da família, pois podem falar pelo marido, pelos filhos, porque elas 

observam, cuidam e dialogam. Então, acaba sendo uma combinação interessante. As 

mulheres foram mais noveleiras... 

 

Ent: Então a telenovela é feminina? 

NJ:  or isso que disse “foram”, não é  (risos) Eu acho que o substantivo é feminino. É 

um gênero que está mais identificado com esse público, embora o público masculino 

cada vez mais se envolva com a telenovela e venha perdendo o preconceito. As 

telenovelas ficaram um pouco menos românticas, então acho que dos dois lados existe 

uma negociação entre uma esfera e outra; se não houvesse essa negociação, a 

emissão continuaria fazendo o mesmo tipo de telenovela, então só com essa 

observação é que percebemos que existe esse tipo de diálogo entre emissor e 
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receptor. Acho que podemos dizer que ela é feminina, mas está negociando ou 

discutindo a relação (risos).  
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RESENHA  

MUNIZ, Sodré. O monopólio da fala. Função e linguagem da televisão no Brasil. 

Petrópolis: Vozes. Ed. 2008. ISBN 978-85-326-2158-0 

     

DA HISTÓRIA À CULTURA: 
a televisão como meio hegemônico  

 

      Ferreira, Fernanda Vasques 51 
     Alves, Marcelli 52 

 

O reconhecimento de que a televisão tem a vocação de ser a síntese 

hegemônica dos discursos. Todavia, logo na introdução da obra O monopólio da fala – 

Função e linguagem da televisão no Brasil, Muniz Sodré apresenta os números que 

parecem ser perturbadores. Se nos anos 70, a televisão preponderava como médium, 

nesse século, mesmo com as vendas dos aparelhos em franco crescimento, em 2008, 

ocorre um fenômeno que é o da superação do número de computadores vendidos no 

Brasil em relação à TV. Constatação: já nesse ano, os internautas dedicam três vezes 

mais tempo à rede mundial de computadores do que à televisão.  

Assim, logo na introdução, o autor ressalta a metodologia de produção da obra 

destacando a leitura semiológica do fenômeno sociocultural, no qual a História é 

fundamental.  e pronto, Sodré sentencia sobre a televisão: “Na realidade, se a qual for 

o seu desdobramento técnico (computador, aparelho de tevê, celular etc.), o médium 

continua pondo em pauta essas mesmas inquietações de décadas atrás. O monopólio 

da fala, nos termos aqui desenvolvidos, continua intacto”. (SO RÉ, 2008:12) 

                                                             

51  Doutoranda na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília – UnB e professora do curso de Comunicação Social – 

Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Universidade Católica de Brasília (UCB). Brasil, email: 

fernanda.jornalista82@gmail.com 
52

  Doutoranda da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB) e professora assistente do curso de Comunicação 

da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Brasil, email: alves.marcelli@yahoo.com.br  
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O livro composto de 156 páginas é dividido em cinco capítulos nos quais o auto 

se dedica a discutir conceitos, linguagem, o papel da televisão no Brasil, a relação da tv 

com a cultura brasileira e como o esporte, especificamente o futebol, tem vínculos 

com o teatro: “é uma prática política teatralizada”. (SO RÉ, 2008: 141). 

 No capítulo 1, intitulado “Conceito de televisão”, o autor recorre à história da 

televisão no Brasil para demonstrar que o meio não surgiu para responder a uma 

demanda real por imagens, mas se tornou um sistema de intervenção crescente do 

Estado, de ampliação do seu poder no âmbito das mídias. Segundo ele, a televisão é o 

mais recente e mais bem acabado “momento técnico do panoptismo na comunicação 

social”. (SO RÉ, 2008:17). E ao buscar a conceituação do termo televisão, ele refuta as 

definições que se limitam às particularidades tecnológicas atestando que a tecnologia 

da televisão permite uma proposta informacional sedutora que reflete a lógica de 

produção dominante em uma sociedade. Sodré é enfático ao apontar que o que pode 

levar a um conceito de televisão é a forma de relações sociais a que ela induz, segundo 

Sodré (2008:21): “O panoptismo, forma moderna do poder de Estado, é apenas outro 

nome para a ideologia dominante, que é invisível, em seu funcionamento interno, para 

os su eitos”.  

 O autor associa a televisão à violência, já que segundo ele, o sistema de 

televisão é uma censura de gesto, de resposta, do corpo. “É óbvio que a dominação 

não está no equipamento eletrônico em si (videoteipe, cinema etc.), mas no estatuto 

de sua produção de significaç es”. (SO RÉ 2008:4 ). E ele vai além, ao discutir 

comunicação e desejo, o autor qualifica que o lazer moderno é o ócio organizado e a 

televisão é a linguagem domesticada, mascarando a realidade do desejo e levando o 

telespectador a se identificar com os modelos do sistema.  

 A linguagem da televisão é o título do capítulo 2 do livro. O autor sustenta que 

a forma televisiva simula o mundo ou os modelos atuantes no mundo, tornando 

aquele um simulacro de realidade. Por isso, a linguagem da televisão estaria atrelada e 

em conson ncia com o pro eto “monopolístico de hegemonia ideológica” e articula 

três processos: o processo de individualização familiarizada; o de repetição analógica 
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do real e do processo de reprodução do já existente e da elaboração em espelho da 

fantasia. Neste último aspecto, Sodré dá enfoque para a telenovela da brasileira, 

especialmente as da TV  lobo e sentencia: “A realidade que a telenovela restitui a seu 

público é a realidade (sonhada) da moral caseira, convenientemente administrada pelo 

médium. Através dela percebe-se claramente, porém, que a tevê tem muito pouco da 

encantada ‘ anela para o mundo´, sendo antes o espelho deslumbrante da ordem da 

produção”. (SO RÉ, 2008:8 ) 

 Seguindo essa discussão, Sodré (2008) contextualiza, então, a televisão no 

Brasil. No capítulo 3, Televisão no Brasil, são apresentados os primeiros fatos históricos 

que consolidaram o meio no país, desde os anos 50, com a TV Tupi até os dias atuais, 

pontuando alguns momentos importantes que relaciona a televisão com outros meios 

de comunicação, como os jornais impressos. Todavia, o autor salienta a importância da 

TV como um meio hegemônico, sofrendo constantes intervenções ideológicas do 

Estado, associando humor, ficção e telejornalismo. Sodré aponta para uma educação 

modernizadora: “Educação e modernização se identificam no Brasil de hoje, e a 

televisão pode levar a tal ponto o seu papel “supletivo” com relação ao sistema oficial 

de ensino que às vezes entra abertamente em conflito com aparelhos diretos do 

Estado”. (SO RÉ, 2008: 11 ).  

 Sob o título TV e cultura brasileira, o capítulo 4 abre uma discussão crítica sobre 

a televisão, a marginalidade, como disfunção (a exclusão social) relacionando-as com a 

acumulação do capital no Brasil. Para o autor, existe uma estreita ligação entre 

publicidade e o sistema televisivo que atuam em favor do capital industrial como 

instrumentos de hegemonia ideológica e reforço do status quo. E aí, nesse sentido, ele 

denuncia que há uma “linguagem do dese o for ado”, uma vez que a televisão 

esbarraria no consumo impossível, já que a maioria da população não pode, no plano 

real, consumir e, portanto, consome imaginariamente. Assim, tendo como 

características a densidade do texto, o autor busca construir um conceito de cultura. 

Mesmo assim, Sodré (2008: 120) critica: “Mas é preciso frisar que a cultura dominante 

numa formação social é sempre a cultura da classe dirigente, embora não seja 
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necessariamente a cultura predominante para a maioria da população”. E, nesse ponto 

ele contextualiza contradições afirmando que o Brasil tem uma pretensa identidade 

urbana e cosmopolita que se contrapõe a um Brasil de expressões culturais 

diversificadas ou heterogêneas, sendo impossível consolidar uma unidade absoluta ou 

uma uniformidade cultural. Neste capítulo, Sodré é sentenciador quando afirma que 

analisar a situação da comunicação e cultura no Brasil implica tomar contato com 

alguns fatos como: a ação do sistema televisivo é predatória com relação às formas 

populares de cultura; o monopólio da fala por esse sistema exerce função de 

neutralização das possibilidades de expressão popular; valores culturais alternativos só 

são percebidos na televisão como clichês e, por fim, as variações culturais são 

consideradas como formas marginais de existência. E, assim, o autor é enfático: “A 

função social do sistema é levar o público a assumir atitudes compatíveis com o estado 

atual dos acontecimentos, ajustado à sua ótica, sua visão de mundo, à realidade tal 

como se lhe apresenta aos olhos. Para tal, função, o sistema representado pela 

televisão deve esconder o que não se pode mostrar – tudo aquilo que ponha em 

d vida, desestruture ou desarticule a univocidade do código”. (SO RÉ, 2008: 1 4) 

 Por fim, o último capítulo Futebol, teatro ou televisão? interroga sobre as 

relações estabelecidas entre o futebol como esporte e sua teatralidade. Nesse aspecto, 

Sodré (2008) oferece dois esclarecimentos: inicialmente pelo fato de que esporte e 

indústria terem afinidade de estrutura. Para isso, o autor descreve as origens do 

futebol na Inglaterra e seu surgimento no Brasil. “Quando surge no Brasil, tem como 

focos de irradiação o meio industrial (fábricas e usinas) ou círculos mais aristocráticos, 

ligados aos hábitos de lazer da colônia europeia presente nos começos de nossa 

moderna formação econ mica urbana”. (SO RÉ, 2008: 1  ) O segundo argumento 

apresentado pelo autor é o fato de a prática do esporte poder ser, 

predominantemente, uma prática política. Sodré explica a relação do esporte com o 

corpo do atleta, fazendo uma analogia ao soldado. Seu corpo é disciplinado, 

harmonizado, como uma máquina eficaz. “O esporte implica realmente numa política 

do corpo”. (SO RÉ, 2008:140)  
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E, assim, o autor sinaliza para a tendência de o futebol se tornar cada vez mais 

um grande espetáculo de massa. Existe um lado esportivo incontestável, mas a 

profissionalização do jogador, torna-o um especialista fazendo do futebol um 

espetáculo. “Na instituição do  ogo da bola, o torcedor faz, como o espectador do 

teatro, a economia de um esforço – a ação física, o risco atlético real”. (SO RÉ, 

2008:143) O autor fecha a discussão do último capítulo definindo o teatro do futebol 

como sendo a “ideologia técnica do futebol” que imp e  ogadores assépticos, 

desprovidos de paixões, fotogênicos, da classe média branca e uma torcida que não se 

mexe, nem aplaude, não vibra. E, nessa guisa, Sodré sentencia: “A regulamentação da 

profissão de  ogador advém precisamente no instante em que o ‘espírito’ da 

organização empresarial é ‘invocado’ com insistência para o futebol e em que este se 

transforma num conteúdo cultural para a televisão educativa. Mas aí então já não será 

mais o jogo do futebol brasileiro. Pois que cultura de massa não se confunde com a 

cultura da massa”. (SO RÉ, 2008:156) 

Assim, o livro O monopólio da fala. Função e linguagem da televisão no Brasil 

apresenta um quadro conceitual do meio propriamente dito, contextualiza 

historicamente a televisão no Brasil, dá conta de explicitar a linguagem desse meio, 

explicando a relação entre a cultura brasileira e as práticas hegemônicas que são 

possíveis nesse meio. Trata-se de uma excelente contribuição teórica-científica para 

pesquisadores na área de comunicação, em específico, de televisão.  

 

 

   

 


