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Dando continuidade à série “tambores”, esta edição da revista Cambiassu destaca um 
instrumento muito popular entre os brasileiros: o pandeiro. De origem pouco precisa, por ser 
tocado mesmo antes da era cristã, o instrumento chegou ao Brasil por intermédio dos 
portugueses e faz parte de uma das maiores expressões musicais do país, que é o samba. 

No Brasil, que não é somente samba, após intensa campanha eleitoral, deu-se a eleição para a 
Presidência da República. 

Mesmo com previsões de que o pleito de 2018 seria marcado pela descaracterização das 
campanhas tradicionais, com apelos eleitorais diretos por meio das redes sociais, esse 
movimento parece ter sido maior do que se imaginava. Cedo para afirmar? Certamente 
estudiosos e pesquisadores enfrentarão o tema e, provavelmente, as páginas da Cambiassu e 
de outros periódicos apresentarão as suas conclusões mais à frente. 

O certo é que, terminado o processo, mudanças houve e certezas não se têm muitas.  

Na área da educação, muitas incertezas, visto que um aparente controle do pensamento dos 
professores – e do que tratam nas salas de aula – parece ser mais importante do que as 
políticas para o enfrentamento de problemas mais concretos, como a analfabetismo, os 
analfabetos funcionais, a formação qualificada para o mercado de trabalho e para a ciência, as 
verbas para pesquisa e pós-graduação… 

Outras dúvidas? Previdência Social, o mercado como orientador do Estado, segurança 
baseada na liberação do uso particular de armamentos, política externa em contraposição aos 
organismos internacionais….nada se sabe com precisão. Resta-nos esperar respostas sobre o 
futuro andamento do país. 

Nesse ambiente, apresentamos a segunda edição de 2018 da revista Cambiassu, aproveitando 
para agradecer aos estudantes, professores, pesquisadores e aos membros do Departamento de 
Comunicação Social da UFMA pela sempre importante colaboração.  

  

 Boa leitura e até a próxima. 

 

Carlos Agostinho A. de M. Couto 
Larissa Leda F. Rocha 

Editores 



Revista Cambiassu, São Luís/MA, v.14, nº 23 – Julho/Dezembro de 2018 
ISSN 2176 - 5111 

 

 3 

 
Artigos: 
 
 
OS TRANSTORNOS MENTAIS SOB DUAS LENTES: pertinência do cinema à 
compreensão do jornalismo factual 
Cássia Lobão ASSIS ................................................................................................................ 04 
 
BELAS, RECATADAS E DO LAR? performances de intimidade na disputa de sentidos 
sobre ser mulher 
Daniela REIS DO NASCIMENTO ...........................................................................................19 
 
COMUNICAÇÃO E UNIVERSIDADE PÚBLICA: panorama das pesquisas em revistas 
brasileiras (2000-2018) 
Gabriela Silva MENESES DE OLIVEIRA ............................................................................. 44 
 
JORNALISMO LITERÁRIO E INVENÇÃO DO COTIDIANO: paisagens humanas 
com Eliane Brum 
Graziele Rodrigues de OLIVEIRA .......................................................................................... 62 
 
A CONSTRUÇÃO DA CENOGRAFIA E DO ETHOS EM RELAÇÃO À GREVE DOS 
CAMINHONEIROS NAS PÁGINAS DA REVISTA VEJA 
Jaqueline da Silva Torres CARDOSO .....................................................................................72 
 
O MASTERCHEF BRASIL E O TWITTER: estratégias transmídias na experiência do 
reality show 
Kyron Cecio Soares DIAS e Cecília Maria da Costa LEITE .................................................. 88 
 
VLADO (NO) PRESENTE: memória, acontecimento e atualizações narrativas sobre 
Vladimir Herzog nas redes sociais 
Marcella Maria Monteiro VIEIRA ........................................................................................ 105 
 
A DIFUSÃO TECNOLÓGICA NA GÊNESE DO AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 
Márcio Maltarolli QUIDÁ e Adilson Vaz CABRAL FILHO…………………………….………125 
 
 



Revista Cambiassu, São Luís/MA, v.14, nº 23 – Julho/Dezembro de 2018 
ISSN 2176 - 5111 

 

 4 

 

                                         Cássia Lobão ASSIS1  

RESUMO: O artigo ressalta a importância em se estudar a gramática do cinema para uma 

compreensão mais efetiva da linguagem de telejornais. Acreditamos ser oportuna essa 

reflexão considerando o pressuposto de que, nas duas situações de uso das tecnologias do 

audiovisual, há uma representação, e não um espelho da realidade, de modo que estabelecer 

comparações entre um filme e uma reportagem monotemáticos, voltados à questão dos 

transtornos mentais, amplia o aprendizado teórico-conceitual para os estudantes vinculados 

aos cursos de jornalismo.  

PALAVRAS-CHAVE: Cinema. Telejornalismo. ensino de jornalismo. representações 

narrativas.  

ABSTRACT: The article emphasizes the importance of studying the grammar of cinema for 

a more effective understanding of the language of television news. We believe that this 

reflection is timely considering the assumption that, in the two situations of use of audiovisual 

technologies, there is a representation, not a mirror of reality, in order to establish 

comparisons between a film and report monothematics, focused on the issue of mental 

desorders,  broad the theoretical-conceptual learning for students linked to journalism courses. 

KEYWORDS: Journalism. Cinema. journalism teaching.  narrative representations.     

 1. Introdução: por uma pedagogia das aproximações  

 A partir desta segunda década do século XXI, a formação dos jornalistas brasileiros 

passa por um momento de transição: Em 2013, com a homologação do Parecer CNE/CES n.º 

39/2013, de 20/2/2013, que institui efetivamente as Diretrizes Curriculares de Jornalismo, 

aprovadas pela Resolução 01, de 27/9/2013, os cursos de graduação nessa área 

paulatinamente deixam de ser uma das habilitações do curso de Comunicação Social e passam 

                                                           

1 Doutora em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (2005) e professora do Departamento 
de comunicação social da Universidade Estadual da Paraíba desde 1989. E-mail: cassialobao@gmail.com.  

mailto:dassialobao@gmail.com
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a ter uma configuração autônoma, ou seja, os profissionais dessa nova geração deverão ser 

egressos dos cursos de bacharelado em Jornalismo.  

 Mediante uma legislação criada ao final da década de 1960, o curso de Comunicação 

Social teve assegurado em seu escopo seis habilitações formativas: jornalismo; cinema e 

teatro; editoração; relações-públicas; publicidade e propaganda e, por fim, rádio e TV. Mas a 

decisão de reunir todas essas possibilidades de formação profissional num único curso 

superior sempre foi motivo de questionamentos, é histórico, portanto, o pleito em favor de 

uma demarcação identitária mais objetiva, algo que agora se consubstancia, tendo em vista a 

aprovação das novas Diretrizes.  

 Na prática, essa mudança resulta em projetos pedagógicos mais explicitamente 

voltados à formação na área específica do jornalismo. Ou seja, incide diretamente em 

discussões acerca da oferta dos componentes curriculares: anteriormente, sob a chancela do 

“curso de comunicação social”, havia a compreensão de uma formação mais generalista nos 

primeiros semestres. 

 Essa tendência em apresentar o curso numa perspectiva em princípio meramente 

teórica e generalista, capaz de juntar, numa mesma sala de aula, estudantes de todas as 

habilitações, foi paulatinamente desconstruída com o advento das Diretrizes curriculares, 

marco legal para o ensino superior no Brasil a partir dos preceitos legais desde a aprovação da 

Constituição de 1988. Com as Diretrizes, os cursos deixam de obedecer à propositura dos 

Currículos Mínimos – orientação que uniformizava a oferta pedagógica em todo país – e 

passam a demarcar maior autonomia e identidade na construção de suas propostas 

pedagógicas (ASSIS, 2005, p. 131-145).  

 Nessa conjuntura que doravante vislumbramos, os debates se ampliaram e, em vista da 

nova lei, tornou-se imprescindível o repensar dos projetos pedagógicos de todos os cursos do 

país. Entretanto, nesse novo contexto, componentes curriculares como linguagem de cinema; 

comunicação e estética; audiovisual e alteridade; documentário audiovisual e afins2, estão 

alocados nos projetos pedagógicos já adaptados às novas Diretrizes, o que nos parece bastante 

pertinente a partir de três argumentos principais: 

                                                           

2 À guisa de exemplo, encontramos projetos pedagógicos de jornalismo já reformulados a partir das novas 
Diretrizes curriculares que consideram o estudo da linguagem audiovisual não apenas na perspectiva do 
telejornalismo nas seguintes instituições de ensino superior: UFRRJ, UFJF, UEPB e UNASP.   
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1) A educação da sensibilidade propiciada pela fruição da arte é indubitavelmente necessária 

em qualquer circunstância em que se pretenda promover a cidadania, aliás tão importante 

quanto a educação racionalista que predomina em nossos espaços acadêmicos. No contexto 

educativo específico da formação dos jornalistas, promover a educação mediada pela arte do 

cinema favorece mais uma oportunidade de convivência com as linguagens e as tecnologias 

do audiovisual, algo que, per si, já promove essa ampliação de perspectivas de aprendizado na 

área. 

2) a possibilidade da prática de um dos subgêneros do jornalismo opinativo consubstanciada 

na produção da resenha crítica de filmes. A crítica de arte é uma instância socialmente 

consolidada e tradicionalmente vinculada à formação e ao exercício do jornalismo.  

3) por fim, a possibilidade de um aprendizado mais amplo do telejornalismo a partir dos 

estudos comparativos com o cinema. Essa interface amplia a perspectiva da execução técnica 

dessa prática jornalística pontual, vivenciada em outras situações pedagógicas mais 

específicas, a exemplo do componente curricular telejornalismo e do estágio obrigatório na 

área. 

 Em vista desses argumentos supracitados, é que ora nos reportamos a pertinência do 

cinema e às discussões subjacentes a disciplinas ligadas à sétima arte para a formação dos 

futuros jornalistas.  

2. Suportes teóricos para contextualizar o debate  

 O advento da captação de imagens em movimento, ao final do século XIX,  esteve em 

sua gênese relacionado ao fazer artístico: não por acaso, os franceses Louis e Auguste 

Lumière são reconhecidos como os precussores do Cinema. Com o fim da segunda guerra 

mundial, um outro uso para o que se convenciona atualmente chamar tecnologias do 

audiovisual ganharia espaço, algo viabilizado a partir da popularização de um outro invento: a 

televisão. É a partir desse contexto histórico que ocorre uma sistematização mais efetiva de 

narrativas factuais do cotidiano resultando no que hoje chamamos de tecnologias do 

audiovisual. Acerca dessa paulatina consolidação, Levy  (1993, p. 103) salienta, ao final do 

século XX, que, “em breve, estarão reunidas todas as condições técnicas para que o 

audiovisual atinja o grau de plasticidade que fez da escrita a principal tecnologia intelectual 

(em épocas anteriores)”.  
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 Ainda nos anos quarenta do século XX, ganharam corpo as primeiras teorizações 

acerca do fazer jornalístico. Em princípio, as notícias são compreendidas como um reflexo, 

um espelho dos acontecimentos (TRAQUINA, 2006, p. 146), algo que preconiza a distinção 

entre cinema enquanto representação artística e telejornalismo enquanto uma reprodução 

objetiva e absoluta da realidade. Essa teoria do espelho, que em princípio pareceu óbvia e 

inconteste, atualmente é percebida como muito simplória à explicação da atividade 

jornalística.  

 Uma nova possibilidade paradigmática surgiu a partir de estudos similares ao que foi 

empreendido por Peter Berger e Thomas Luckmann, sociólogos cujas pesquisas 

redimensionaram a ideia da sociedade como realidade subjetiva, nos anos 1970 (BERGER & 

LUCKMANN, 1985, p. 173). Nesse contexto, foi possível demarcar um pensamento teórico 

específico ao campo do jornalismo, algo que doravante se configura na (re)conhecida teoria 

construcionista, consubstanciada metodologicamente no newsmaking, ou seja, o 

entendimento de que as notícias são o que são não porque refletem a realidade, mas porque 

uma série de circunstâncias histórico-sociais condicionam uma representação narrativa 

particular para essa realidade. Assim sendo, 

Por que as notícias são como são? Que imagem elas fornecem do mundo? Como 
essa imagem é associada às práticas do dia a dia na produção de notícias, nas 
empresas de comunicação? Essas são algumas das questões de que se ocupa o 
newsmaking, cuja abordagem se dá dentro do contexto da cultura profissional dos 
jornalistas e a organização do trabalho e os processos produtivos. As diversas 
conexões e relações existentes entre esses dois aspectos são a preocupação central da 
pesquisa da produção da notícia.  (PEREIRA JR. 2003, p.80).   

 Por outro lado, quando o cinema também passa a ser objeto de reflexões acadêmicas, o 

conceito de diegese passa a ser um dos mais recorrentes para explicar sua condição de 

representação narrativa do mundo. Ao fim específico deste trabalho, é importante salientar 

que diegese foi um conceito inicialmente usado para estudar narrativas literárias, tem origem 

na palavra grega diegesis e, num esclarecimento ainda despretensioso, significa universo de 

ação na história.  

 Em se tratando de cinema, a diegese compreende aquilo que nos permite compactuar 

com a verossimilhança interna de uma narrativa filmográfica, ainda que se trate de uma 

abordagem ficcional, a partir dos elementos que lhe são constitutivos, a saber, o tempo, o 

espaço, a lógica interna da trama e de seus personagens. Uma coerência interna a partir das 

possibilidades tecno artísticas que lhe são inerentes para uma narrativa do mundo: sequência 

de imagens, sons/diálogos superpostos a partir da montagem ou edição. Desse modo, 
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A história da chamada sétima arte mostra como esta dupla faceta de que é composto 
um filme – imagem e som / palavras – se pode entretecer, ora valorizando-se mais os 
aspectos verbais e a trama narrativa, ora a plasticidade que a fotografia, a imagem e 
modernamente os chamados efeitos especiais conseguem construir. E este diálogo 
entre as duas forças componentes (a importância das palavras e a das imagens) 
constitui-se frequentemente no centro da discussão do que é a essência do cinema. 
(TEIXEIRA, 2013, p. 287). 

  Ou ainda, conforme reforça Santos (2016, p. 458), “a diegese designa um mundo, um 

universo espaço temporal, coerente, povoado de objetos e de indivíduos possuindo suas 

próprias leis semelhantes eventualmente às do mundo da experiência vivida”.  

 Por conseguinte, diante das assertivas teóricas que dão respaldo a ideia de que tanto o 

cinema quanto o telejornalismo são representações do mundo real, acreditamos ser oportuna a 

discussão acerca das demarcações gramaticais entre as duas possibilidades enunciativas em 

seus contextos de legitimação.  

3. Cinema e telejornal: diferenças e semelhanças a partir de um esboço comparativo 

 A explanação anterior nos permite a familiaridade com algumas balizas teóricas do 

cinema e do telejornalismo enquanto representações do mundo real. Passemos, então, a uma 

comparação entre produções configurativas das duas situações de uso do aporte tecnológico 

audiovisual.  

 De antemão, salientamos que, para o fim específico da presente explanação, 

selecionamos uma reportagem, produzida e exibida em TV aberta e um filme em curta-

metragem produzido na região nordeste. Ambos têm em comum a questão temática, ou seja, 

os transtornos mentais3  e a lida cotidiana com pessoas portadoras de características afins a 

essa questão. A escolha do objeto tem como motivação a qualidade técnica e estética das duas 

produções e o compromisso pedagógico de evidenciar discussões emergentes e significativas 

à sociedade de modo que a formação de jornalista privilegie sempre o respeito ao próximo e 

às suas necessidades básicas.  

3.1. Descrição preliminar do material em análise 

                                                           

3 Ao longo do presente artigo, adotamos sempre a expressão transtorno mental porque, no Brasil, a Câmara 
Federal aprovou, de forma conclusiva, em 17 de março de 2009, o Projeto de Lei 6013/01. A propositura 
determina, dentre outras coisas, que transtorno mental é o termo adequado para designar o gênero 
enfermidade mental, e substitui termos como “alienação”, “doença mental” e outros equivalentes para 
designar peculiaridades comportamentais passíveis de estudos e tratamentos por parte de psicólogos e 
psiquiatras.  
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 O primeiro espaço narrativo é o filme Ilha, dirigido por Ismael Moura e apresentado 

em diversos festivais de cinema do Brasil no ano de 2016. O filme é uma ficção em cores, 

com duração de quinze minutos, gravada no estado da Paraíba e que tem no elenco os atores 

Fernando Teixeira e Wallison Pereira. A direção de fotografia está assinada por Breno Sales, 

som direto de Bruno Alves, roteiro do diretor, Ismael Moura, que também está na montagem, 

em parceria com João Paulo Palitot. A direção de arte esteve ao encargo de Romero Sousa e a 

produção-executiva foi feita por Carine Fiúza e Edna Pontes. A empresa “Pigmento 

cinematográfico” aparece como produtora do filme.  

  Segundo a sinopse, disponibilizada no site www.portacurtas.org.br, espaço virtual 

onde também encontramos “Ilha”, o curta-metragem traz a seguinte história: “seu Antônio, 

um senhor de seus 80 anos vive isolado em uma casa velha junto com seu filho, um rapaz que 

sofre de um distúrbio mental e sendo obrigado a viver em cativeiro em um quarto escuro 

cercado com água, transformando sua cama em uma espécie de ilha. A vida dos dois vive em 

frequente conflito de um homem sofrido e esquecido pela sociedade com seu filho com uma 

doença perturbadora”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Imagem de divulgação do filme Ilha, disponível em 
 ttps://www.clickpb.com.br/cinema/filme-paraibano-ilha-e-o-maior-vencedor-da-mostra-

sesc- e-cinema-225008.html 

   Versando sobre temática similar, a reportagem da TV Paraíba, emissora  afiliada a 

Rede Globo de televisão, foi exibida em 19 de maio de 2016 e está disponibilizada pela 

internet mediante o link http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-1edicao/videos/v/medica-fala-

sobre-cuidados-com-a-saude-mental/5035267/  

http://www.portacurtas.org.br/
https://www.clickpb.com.br/cinema/filme-paraibano-ilha-e-o-maior-vencedor-da-mostra-sesc-de-cinema-225008.html
https://www.clickpb.com.br/cinema/filme-paraibano-ilha-e-o-maior-vencedor-da-mostra-sesc-de-cinema-225008.html
http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-1edicao/videos/v/medica-fala-sobre-cuidados-com-a-saude-mental/5035267/
http://g1.globo.com/pb/paraiba/jpb-1edicao/videos/v/medica-fala-sobre-cuidados-com-a-saude-mental/5035267/
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  A edição do telejornal supracitado foi apresentada por Denise Belmiro. A reportagem 

que nos serve de referência tem como motivação o Dia nacional de luta antimanicomial e foi 

editada com uma duração de seis minutos. Nesse material, consta a assinatura da seguinte 

equipe: Valéria Assunção repórter; cinegrafistas: André Luís e Damião Tomé; editor de 

imagens: Jonhwellington Nóbrega e as seguintes pessoas entrevistadas: Cláudia da Costa, 

Jaqueline Iris, Graça Maciel,   Maristela Kelly, uma jovem sem identificação na reportagem 

por ser ex-usuária de drogas, Expedita Nunes, Yale Travassos e Marízio Bernardino. Após a 

matéria, foi exibida uma entrevista de estúdio com a psiquiatra Márcia dos Santos. 

3.2. Categorias de análise 

3.2.1. Abordagem do tema no contexto espaço-tempo 

  Conforme explicitamos na descrição do objeto de análise, o transtorno mental é a 

tônica das duas possibilidades textual-discursivas. Partindo dessa constatação elementar, 

levamos em conta que, na reportagem, ocorre a demarcação factual de forma explícita e 

apriorística, ou seja, a apresentadora do telejornal já começa informando que no dia anterior 

(18 de maio de 2016), “foi comemorado o dia nacional de luta antimanicomial” seguida da 

explicação objetiva acerca da gênese desse movimento. O mesmo ocorre com o espaço onde 

ocorrem os fatos, do qual tomamos ciência a partir da predominância de planos abertos e 

planos conjunto4 que desnudam o ambiente, e que resulta no que chamaríamos de assepsia da 

representação. A explanação prossegue nessa perspectiva factual e objetivamente explicativa, 

dando conta inclusive do número de CAPS – Centros de assistência psicossocial existentes no 

estado da Paraíba quando passamos a tomar contato com o texto da repórter, que enfatiza as 

carências materiais do CAPS naquele momento, numa clara reiteração da essencialidade dessa 

demarcação factual.  

  A premência em atestar essa vinculação ao tempo presente reflete, aliás, o quanto nas 

rotinas de produção repertoriadas pelo newsmaking, tal atitude confere a legitimidade ao 

discurso jornalístico desde o momento do planejamento operacional: “o tempo é o eixo 

central do jornalismo. Sob a pressão da hora do fechamento, as empresas do campo 

jornalístico são obrigadas a elaborar estratégias para dar conta de sua matéria-prima principal: 

a notícia” ( PEREIRA JR., 2003, p. 80.) 

                                                           

4  A menção a planos e movimentos de câmera feitas ao longo de todo esse trabalho tem por referência 
Andrade  (2013).  
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     Já no filme não acontece essa necessidade de demarcação temporal mediante 

elementos textuais tão explícitos e prementes. Ao assisti-lo, nos assenhoramos de uma 

condição diegética espaço-temporal apropriada a possibilidades mais amplas de leitura, tanto 

a partir de seus elementos cênicos-descritivos, como pelo cotidiano dos personagens em cena. 

Podemos dizer que em Ilha, “o tempo é necessariamente uma representação indireta, porque 

resulta da montagem que liga uma imagem-movimento a outra” (DELEUZE, 1990, p. 48). 

  

         

 

 

 

 

  

 Figura 2: Nos quadros 1 e 2, imagens do filme Ilha e da reportagem da TV Paraíba, printadas da internet, 
exemplificam modos singulares de vivência com a doença mental: enquanto no filme apreendemos os 
elementos da narrativa (personagens, espaço, tempo) mediante a paulatina exposição ao contexto diegético e 
um uso menos convencional dos planos de filmagem, a reportagem do telejornal nos encaminha para a 
compreensão desses elementos de forma mais imediata e objetiva, com dados concretos sobre o fim dos 
manicômios no texto off e a partir da predominância dos planos aberto e plano médio, este último usado para 
as entrevistas.  

  Em vez de uma limitação intersubjetiva, o desfile das situações diante de uma câmera 

predominantemente contemplativa confere a esse curta-metragem um caráter mais atemporal, 

redimensionado sem a preocupação em sinalizar a motivação imediata da abordagem, 

conforme é tão premente ao telejornalismo.  

  Essa representação indireta do tempo e do espaço a qual Deleuze faz menção, ocorre 

mediante alguns elementos da própria filmografia. A fotografia do filme nos mostra 

paulatinamente uma ambiência marcada por indícios de que a trama ocorre na zona rural, 

mais precisamente no sertão do nordeste brasileiro.  

  A habitação, o tipo de alimento preparado, os elementos paisagísticos e, 

principalmente, a alternativa encontrada pelo pai do rapaz portador de deficiência para 

enfrentar a deficiência do filho. Mediante recursos de profundidade de campo, nos é mostrado 
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o rapaz amarrado a uma árvore por uma corrente enquanto o pai prepara a refeição ou ainda 

em outros momentos confinado em sua própria cama, com a qual temos um primeiro contato 

mediante um plano zenital: a cama cercada de água nos faz entender que se trata de uma fobia 

do rapaz e nos encaminha para uma impactante explicação da metáfora que dá nome ao filme. 

Ilhados no sofrimento da ausência total de sociabilidade, muito menos contando com políticas 

públicas de atenção básica, esse filho portador de necessidades especiais se arrasta num 

cotidiano angustiante, aprisionado, ora pela corrente evidenciada em vários recortes de planos 

detalhe, ora em planos mais abertos em que nos defrontamos com a cama-ilha ou a árvore-

cela, numa sinalização brutal e escancarada de todas as carências materiais e afetivas dos dois 

personagens.  

  Em seu oposto, a reportagem de telejornal nos aponta, numa representação direta, as 

referências que dão conta do meio urbano, contemporâneo, marcado por iniciativas, ainda que 

insuficientes, de políticas públicas voltadas à assistência dos portadores de patologias 

mentais. Os movimentos panorâmicos da câmera ressaltam a sociabilidade no meio em que 

estão inseridos os personagens, um meio aliás institucionalizado mediante a rubrica do CAPS 

em toda a sua conjuntura voltada ao fim específico do trato com essas pessoas. 

     3.2.2 Condução da narrativa mediante o verbal/imagético 

 O filme Ilha prescinde de um narrador onisciente e até mesmo do diálogo entre personagens 

para guiar as possibilidades de leitura que lhe são adjacentes. A sequência de planos de 

filmagem menos convencionais à representação do mundo que lhe é constitutivo garante uma 

exploração mimética plenamente coerente a esse gênero de narrativa.  

 Além disso, há uma visível articulação sígnica para garantir uma fruição sinestésica do 

curta: angústia, mal-estar, repulsa, desespero são possibilidades que resultam da estética 

predominantemente impressionista. A cena em que o personagem-pai reza um Pai-nosso 

enquanto se prepara para o suicídio por enforcamento, nos chega mediante um jogo de luz e 

sombra que permite imprimir toda a carga dramática necessária à situação, uma vez que a 

acompanhamos o drama e o conflito viver/morrer pela réstia do personagem e da corda 

pendurada contra a parede, numa acertada demonstração do quanto a arte subverte o que está 

culturalmente instituído. No espaço do jornalismo, essa demonstração seria improvável, tanto 

pela inadequação do plano de filmagem adotado, como por questões mais éticas: no contexto 

narrativo jornalístico, a recomendação é que o suicídio seja tratado como problema de saúde 
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pública – a partir de circusntâncias factuais como a campanha setembro amarelo, por exemplo 

– evitando-se abordagens individuais do tema.  

 Importante ressaltar o fato de que a ausência do diálogo não implica vislumbrar “Ilha” 

como um exemplo contemporâneo de cinema mudo. O som, enquanto linguagem ganha uma 

condição mais subjetiva, que não é o endosso das imagens vistas, mais apropriado ao 

telejornalismo. Nesse sentido, são adequadas as considerações, também para o filme de 

Ismael Moura, as palavras de Teixeira (2013, p. 292) direcionadas para o filme “O artista”, de 

Michel Hazanavicius: “Não dizer uma palavra pode ser comunicar. É nesta base que o filme 

pretende questionar a necessidade imperativa das palavras para a comunicação”. Atente-se 

para o fato de que no filme há limitação no uso de palavras, mas não do som propriamente 

dito, até porque, em várias circunstâncias, a plasmação do sentido reside justamente nessa 

sonorização pouco convencional, que enfatiza tanto uma respiração ofegante quanto os gritos 

desconcertantes do rapaz quando preso a correntes e em crises de desespero. 

 Outro ponto que pode ser ressaltado diz respeito à demarcação ideológico-cristã, item 

aliás consensual nas duas representações narrativas. Tanto na reportagem de TV como no 

filme, ocorre uma evocação significativa do divino a partir de sutilezas diferenciadas: no 

filme, a única atividade do rapaz com deficiência mental é a confecção de pequenos crucifixos 

em palha, num gestual mais uma vez inquietante e revelador, tanto da diegese espacial quanto 

da condição do personagem, que vive em condições degradantes e que tem nesse gesto 

cultural5 um lampejo de sua condição humana. Essa sinalização demiúrgica tem no filme o 

aspecto redentor, sinaliza a opção pela vida por parte do pai, quando, no momento de extremo 

desespero resiste à ideação suicida enquanto reza o Pai-nosso diante da parede da casa, ornada 

pelos crucifixos do filho.  

     Diferente do cinema, o telejornalismo pressupõe sempre uma narração em off 

referenciada na terceira pessoa e ancorada na exposição concomitante das imagens, num 

paradigma muito mais convencional de construir realidades. Para uma síntese desta 

configuração, podemos nos reportar a Ponte (2005, p. 176):  

O estilo de linguagem dos media será assim o domínio absoluto do concreto, a 
imposição constante de imagens e consequente esmagamento do desenvolvimento e 
da expressão de conceitos para o que também intervém o seu caráter imediato e 
direto, impondo uma ritualização autoritária do discurso dominante.  

                                                           

5 A expressão gesto cultural remete a Chartier (1991, p. 113), e designa “nuances da vida social que são 
significativas na configuração do modus vivendi de um povo” (adaptado)   
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    No contexto do material ora estudado, as entrevistas das personagens – sempre 

captadas em plano médio, com utilização de artefatos que indicam a ideia da realidade 

construída (uso de microfones, identificação dos personagens mediante gerador de caracteres, 

por exemplo) e que enfatizam a busca da representatividade plural de discursos em torno da 

política antimanicomial  – atestam esse domínio absoluto do concreto de que fala Ponte.  

 Assim, voltando à questão da evocação do divino, no caso da reportagem, essa 

evocação ocorre justamente a partir das entrevistas. Por exemplo, quando dona Expedita 

Nunes, mãe de um dos internos do CAPS, se refere à unidade de tratamento psiquiátrico 

dizendo que “foi enviada do céu” e que “Deus e o CAPS” são seus aliados para garantir o 

tratamento do seu filho. Na escolha das falas durante a edição, a atitude sinaliza o quanto a fé 

em Deus é um gesto cultural cultivado a partir de várias simbologias e discursos, e que por 

isso mesmo está evidenciado tanto no filme quanto na reportagem.  

 No filme, a verossimilhança discursiva está no plano de uma abstração surreal em 

vários momentos: no isolamento absoluto e sem perspectiva de seus personagens, compramos 

como verossímil a ideia de que duas pessoas podem viver sem contato nenhum com outros 

seres, ainda que para isso convivam com rudimentos mínimos da civilização, adquiridos num 

convívio muito esporádico (não ficamos nos perguntando, por exemplo, onde adquirem as 

roupas que usam, a comida que comem…). Ou seja, para aquele universo, tudo faz sentido e 

prescinde de explicações extradiegéticas, a ponto de o plano sequência final, em que o pai 

sofre um AVC deixando o filho amarrado e sem condições de sobrevida, nos chega com toda 

sua configuração de angústia e impotência.  

 Por sua vez, na reportagem, a qualidade do verossímil está na demarcação espacial 

concreta, tanto nas imagens do CAPS propriamente dito, quanto nas entrevistas com os 

personagens que falam em nome dessa instituição, ao longo da matéria (psicóloga, educador 

físico etc.).  

3.2.3. Elementos constitutivos de uma meta-realidade e suprarrealidade 

 As reflexões inscritas no último parágrafo da segunda categoria de análise, nos 

permitem ainda uma última argumentação em favor da interface cinema-telejornalismo.  

 Agora falemos particularmente do telejornalismo e a convenção adotada para as 

entrevistas com pessoas que podem sofrer constrangimento a partir de uma exposição de sua 

imagem num material jornalístico. Na reportagem que escolhemos, há duas entrevistadas 
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cujas fisionomias aparecem sob um efeito de edição que lhes resguarda a identidade. A 

primeira pelo fato de ser menor de idade e ter o diagnóstico de esquizofrenia, a segunda 

pessoa aparece em contraluz por ter sido usuária de drogas. O artifício então utilizado nos 

encaminha à compreensão de que aí temos exemplo situacional inerente à tevê somente 

enquanto representação narrativa, uma vez que no mundo vivido propriamente não há 

mecanismos de estilização da imagem das pessoas que lhes garanta anonimato.  

 

  

  

 

 

 

Figura 3: Na imagem, um exemplo da manufatura do real em narrativa jornalística, obtida da reportagem sobre 
a luta antimanicomial e que configura a meta-realidade. 

 Cabral (2012, p. 141-167) nos possibilita pensar essa questão à luz da realidade 

expandida, uma categoria de análise também inspirada na teoria do newsmaking. Segundo 

essa autora, é próprio, legítimo e cada vez mais esteticamente aceitável a ideia de manipular 

estratégias de ampliar a representação do real intrínseco ao fazer telejornalístico mediante, por 

exemplo, a utilização de infoimagens e simulação jornalística.  

 Os jornalistas de tevê se utilizam dessas e outras estratégias para a construção dos 
sentidos: se valem de planos, enquadramentos movimentos de câmera, iluminação, 
cortes, emendas, fusões, animações, alterações, manipulações, efeitos e simulações 
que se misturam, se sobrepõem e se alternam para prender a atenção dos videntes. 
Essas estratégias constroem a notícia televisiva como um mundo possível que busca 
apresentar uma síntese da realidade social (CABRAL, 2012, p. 151/152). 

 A partir dessa abordagem do mundo possível de que fala Cabral, ampliam-se as 

discussões acerca de cinema e telejornalismo: o jornalismo, ainda que construção do real, se 

reporta, redimensiona sempre e obrigatoriamente ao mundo real.  

 Ainda que assim se configure por questões éticas e até identitárias, ao jornalismo é 

permitida uma espécie de meta-realidade que se justifica pela necessidade de ampliação de 

seus sentidos subjacentes. Acerca dessas ponderações, são bem esclarecedoras as palavras de 

Rezende (2012, p. 17):  



Revista Cambiassu, São Luís/MA, v.14, nº 23 – Julho/Dezembro de 2018 
ISSN 2176 - 5111 

 

 16 

A meta-realidade representa o tipo de realidade discursiva veiculada pela televisão 
enquanto uma referência direta do mundo, ou seja, o propósito aqui estaria 
comprometido com a verdade e a fidelidade dos acontecimentos revelados, bem 
como com os atores envolvidos. Nessa categoria estariam relacionados produtos 
como telejornais, entrevistas, grandes reportagens, gêneros pautados na informação. 
Os recursos de transmissões ao vivo, edições quase sem cortes, determinados 
enquadramentos e até normas de postura dos apresentadores são marcas da televisão 
que sempre funcionaram como garantia para esse tipo de realidade. 

   Já na representação narrativa do cinema, tais investidas de (re)construção do mundo 

nos chegam mediante uma outra marca de configuração do real, ou seja, a suprarrealidade que 

se instaura em filmes como Ilha, “sem compromisso direto com o mundo exterior, 

constituindo-se nos produtos do mundo da ficção cuja base é a verossimilhança”(Rezende, 

2012, p. 17)     

 Por fim, para estabelecer a distinção entre cinema e telejornal dentro da perspectiva 

pedagógica que aqui está subjacente, nos parecem esclarecedoras as pontuações de Jost (2007, 

p.63) para quem a diferença entre realidade e ficção é que “enquanto o discurso da primeira é 

produzido por um eu-origem real, a segunda está ancorada em um eu-origem fictício”, algo 

que não desqualifica nenhuma das possibilidades narrativas, mas, ao contrário, evidencia a 

capacidade humana de abordar a realidade de forma multifacetada.  

4. Considerações finais 

 Dispusemos-nos neste trabalho a argumentar em favor da pertinência dos estudos em 

Cinema na atual conjuntura da formação de jornalistas, em cursos superiores brasileiros de 

jornalismo, doravante orientados pela RESOLUÇÃO 01/CNE/CES/2013, do Ministério da 

Educação.  

 Essa pertinência está respaldada em estudos comparativos entre o fazer 

cinematográfico e a prática do jornalismo em televisão, duas narrativas contemporâneas que 

têm em comum a mediação do aparato tecnológico audiovisual. Para garantir a clareza da 

explanação, nos utilizamos do filme “Ilha”, dirigido por Ismael Moura e de uma reportagem 

exibida pela TV Paraíba, em 18 de maio de 2016, emissora afiliada à Rede Globo de 

Televisão, ambas as narrativas disponibilizadas na internet. A escolha se orientou pelo critério 

temático, pois em ambos os casos ocorre a abordagem dos transtornos mentais e a lida com as 

pessoas portadoras dessas idiossincrasias, tanto do ponto de vista pessoal/ familiar, quanto da 

presença/ausência da assistência numa perspectiva de políticas públicas institucionalizadas.  

 Foi possível então demonstrar uma comparação sistematizada das duas narrativas, cujo 

resultado a posteriori possa ser uma prática mais consistente do jornalismo em ambientes de 
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televisão. Defendemos a ideia de que exercício profissional subjacente à formação em 

jornalismo não pode resultar apenas das explanações num viés tecnicista, inerentes a 

componentes curriculares de cunho mais laboratorial, ainda que estes sejam imprescindíveis.  

 Digressões comparativas em situações pedagógicas menos marcadas pelo laissez-faire 

podem ampliar a perspectiva dessa nossa formação, pois quando olhamos o outro, temos o 

reconhecimento e consciência da nossa própria existência e de nossas práticas, já que é ao 

olhar o outro – no caso aqui, o Cinema, o uso artístico das tecnologias do audiovisual – que 

identificamos os meandros da narrativa telejornalística, em princípio mais executada no 

universo de quem opta pela formação em jornalismo. Dessa forma, guardamos a convicção de 

que, a partir do (re)conhecimento da diferença nas formas de narrar, podemos ter uma prática 

mais conceitual e humanizada no cotidiano das redações e emissoras de tevê de todo país.  
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    Daniela REIS DO NASCIMENTO6  

RESUMO: Este estudo debate os efeitos de discursos e performances de intimidade na esfera 

pública. Para tanto, seleciona como objeto as construções discursivas sobre a mulher 

produzidos no contexto da polêmica “bela, recatada e do lar”, nascida de um perfil jornalístico 

da revista Veja sobre a atual primeira-dama do Brasil, Marcela Temer. A análise é estruturada 

através de uma combinação de métodos que inclui tanto determinadas Teorias da 

Comunicação quanto parte do dispositivo conceitual da Análise do Discurso. 

PALAVRAS-CHAVE: Intimidade. Discurso. Esfera pública. Jornalismo. Redes sociais. 

 

ABSTRACT: This study discusses the effects of discourses and performances of intimacy in 

the public sphere. To that end, it selects as an object the discursive constructions about 

women produced in the context of the controversy "beautiful, demure and housewife", born of 

a profile story of Veja magazine about the current first lady of Brazil, Marcela Temer. The 

analyze is structured through a combination of methods that includes certain Theories of 

Communication and part of the conceptual device of Discourse Analysis. 

 

KEYWORDS: Intimacy. Discourse. Public Sphere. Journalism. Social Media.  

1. Apresentação  

Nos dias de hoje pode-se destacar que a exposição da vida de celebridades aparece 

como um traço recorrente em jornais e revistas de diversas partes do globo. A exibição da 

intimidade de estrelas do cinema americano na década de 1950, todavia, demonstra que tal 

fenômeno não é novo. Atualmente, porém, a intensidade e o caráter sistêmico dessas 

ocorrências sugerem que tais abordagens foram alçadas a um novo patamar de importância. 

                                                           

6 A autora é mestre pelo Programa de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano, da Universidade Federal 
Fluminense, e pesquisadora do Laboratório de Pesquisas Aplicadas em Mídia e Cotidiano (LaPA-UFF). E-mail: 
dani_reis8@yahoo.com.br. Telefone: (21) 96962-4945. 
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Como uma lupa, o jornalismo amplia a intimidade alheia para os olhos do público. No 

que tange às personalidades do âmbito político esse tipo de recurso aparenta ir de encontro ao 

protocolo tradicional da administração pública, que recomenda aos governantes que ajam com 

formalidade, neutralidade e impessoalidade no cumprimento de suas funções. O cotidiano, 

entretanto, parece sugerir que esses fundamentos foram substituídos por valores opostos: 

informalidade, parcialidade e marcas da personalidade proliferam tanto no gerenciamento das 

políticas públicas quanto nas representações jornalísticas das lideranças que ocupam cargos 

políticos. 

Intitulada “Marcela Temer: Bela, recatada e do lar”, uma matéria lançada tanto na 

versão impressa quanto no site da revista Veja, em abril de 2016, levantou questionamentos 

acerca das imbricações entre intimidade, política e jornalismo. A notícia centraliza-se na vida 

privada de Marcela, a atual primeira-dama do Brasil, e apresenta as minúcias de seu cotidiano. 

Sob a alcunha “Bela, recatada e do lar”, milhares de postagens de usuários de redes como 

Facebook, Twitter e Instagram manifestaram opiniões variadas em relação à controvérsia. Na 

época da publicação o marido de Marcela, Michel Temer, ainda ocupava o cargo de vice-

presidente, visto que o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff estava em 

andamento.  

A partir dessa polêmica emerge a indagação que orienta esse artigo: quais são os 

efeitos de sentido produzidos pelo discurso de intimidade na esfera pública midiática7? Em 

conformidade com essa pergunta, o objetivo geral do trabalho é investigar o impacto do 

discurso de intimidade para as discussões da esfera pública midiática. O enfoque 

metodológico do estudo de caso constitui-se a partir da hibridização de métodos da Análise do 

Discurso (AD) com Teorias da Comunicação. Tal combinação não é inédita e pode-se apontar 

uma ampla gama de estudos científicos tanto da Linguística quanto da Comunicação que se 

propõem a fazer aproximações entre os saberes que as referidas áreas desenvolvem. Todavia, 

observamos que cada pesquisa que se apoia sobre os métodos da AD apresenta características 

muito particulares, pois recorrem a acepções e autores específicos do vasto arcabouço 

metodológico da área. 

 A fim de esclarecer nossas intenções parece-nos proveitoso especificar sobre quais 

elementos pretendemos tratar e à luz de qual teoria. No que tange ao jornalismo, 

concentramo-nos na versão digital da reportagem sobre Marcela. A matéria impressa é 

                                                           

7 Grosso modo, este estudo compreende a esfera pública como o espaço de discussão coletiva das questões 
que concernem ao conjunto social. Especifica-se também que o artigo foca nos debates realizados através de 
suportes midiáticos, como imprensa e redes sociais da internet. 
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brevemente avaliada apenas no que difere de seu par disponível na internet. Quanto às redes 

sociais online, por sua vez, focaremos em publicações feitas no Instagram. Outras 

plataformas, contudo, também contribuem para ilustrar a discussão quando trazem 

perspectivas diferenciadas. 

 Já no que se refere aos instrumentos metodológicos da AD decidimos nos ater ao livro 

“Análise de textos de comunicação” (2004) do linguista francês Dominique Maingueneau. 

Apesar do tamanho sucinto, a obra contém conceitos o bastante para realizar um estudo de 

caso aprofundado, que tanto evite a excessiva dispersão de ideias quanto se preserve do risco 

de tratar as discussões com superficialidade no decorrer de seu desenvolvimento. 

2. Desenvolvimento 

 Primeiramente, convém apontar algumas das explicações centrais de Maingueneau 

(2004) acerca do discurso, que não se resumiria apenas à atividade verbal, mas consistiria em 

uma forma de ação sobre o outro. Já o termo “enunciado” retrataria uma sequência verbal 

produzida por um sujeito, o enunciador, e transformada por outros indivíduos que participam 

do processo de enunciação, os interlocutores ou co-enunciadores. Longe de configurar-se 

como um processo linear, essas múltiplas instâncias não apenas complementam 

continuamente os enunciados que desenvolvem como também fazem referências a formações 

discursivas anteriores, a ponto de dificilmente conseguir-se determinar um enunciador 

originário ou mesmo um momento fundador da enunciação.  

Dentre as concepções basilares do pensamento do estudioso, cujo conteúdo harmoniza 

com as reflexões de outros pesquisadores da área, desponta a de que os sentidos de um 

enunciado não são determinados apenas pela intenção subjacente do enunciador que o criou 

ou pelo que está claramente inscrito em sua estrutura verbal. Segundo tal ótica, o ato de 

interpretar seria uma tarefa ativa e permanente de reconstrução de um texto, de modo que 

“compreender um enunciado não é somente referir-se a uma gramática ou a um dicionário, é 

mobilizar saberes muito diversos, fazer hipóteses, raciocinar, construindo um texto que não é 

dado preestabelecido e estável” (MAINGUENEAU, Dominique, 2004, p. 20). 

 À vista disso, com a finalidade de nos aproximarmos de uma compreensão razoável 

sobre o objeto nos empenharemos para delinear as circunstâncias de produção dos enunciados 

abordados. Apesar da clara impossibilidade de assumirmos a posição dos enunciadores no 

instante da enunciação buscaremos apreender o contexto geral da esfera pública no momento 

em que a polêmica emergiu nas conversações midiáticas. 
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A matéria “Marcela Temer: bela, recatada e do lar” foi publicada em 18 de abril de 

2016. O cenário político do país estava em plena ebulição. Um dia antes, em 17 de abril, a 

primeira etapa de instauração do processo de impeachment da então presidente Dilma 

Rousseff, afiliada ao Partido dos Trabalhadores (PT), tinha sido aprovada na Câmara dos 

Deputados com 367 votos a favor. Era de conhecimento público que o vice de Dilma, Michel 

Temer, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), afastara-se politicamente 

da antiga aliada: indícios dos bastidores da política sugeriam, inclusive, que Temer já 

planejava o seu possível governo à frente do Executivo. 

Um episódio figura como particularmente simbólico no que se refere à ruptura entre os 

dois políticos. Poucos meses antes, em dezembro de 2015, a imprensa divulgara uma carta8 

escrita por Temer e direcionada à Rousseff. Na época, muito se questionou sobre como um 

documento que envolvia autoridades hierarquicamente tão importantes chegara às mãos da 

imprensa com tanta facilidade e rapidez. Especulou-se, inclusive, que a correspondência fora 

elaborada com o propósito de simular um vazamento, mas de forma a justificar indiretamente 

ao povo brasileiro a mudança da rota do PMDB, que em breve deixaria oficialmente de apoiar 

o PT no governo federal. 

Não podemos assegurar que essa suposição seja verdadeira. Mas caso isso tenha 

ocorrido, tal recurso chama a atenção pela espetacularização de uma pretensa intimidade. 

Ainda que a natureza do privado fosse falsa, a intenção embutida na carta parece ser a de criar 

uma aura de veracidade que fundamente a mudança do posicionamento político: ao longo do 

texto elenca-se uma série de motivos que levaram Temer a suspender o apoio à Dilma.  

Por outro lado, se o relato consistir de fato em uma mensagem de cunho interpessoal, 

evidencia como a condução da política é atravessada por questões privadas ou mesmo de 

intimidade. Temer chega a empregar o termo “desabafo” para categorizar a correspondência. 

O texto apresenta um tom de lamúria e ressalta que o remetente sempre teve ciência da 

desconfiança de Dilma em relação a ele. Em um momento o enunciador queixa-se de ser um 

vice decorativo; em outro acusa a presidente de ter dispensado um ministro indicado por ele 

com o propósito exclusivo de desvalorizá-lo. As questões de relevância pública permanecem 

no escanteio. 

                                                           

8 Informações disponível em: http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-
vice-michel-temer-dilma.html Acessado em 14 de dezembro de 2017, às 16h45. 

http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/12/leia-integra-da-carta-enviada-pelo-vice-michel-temer-dilma.html
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A fim de aprimorar a compreensão do caso convém utilizarmos outro conceito da AD. 

Trata-se da cena de enunciação, que Maingueneau (2004) desmembra em três dimensões: 

cena englobante, que se refere ao tipo de discurso; cena genérica, que consiste no gênero 

discursivo e cenografia, que aborda a situação específica do enunciado. A partir das 

mencionadas distinções identificamos que nesse caso a cena englobante consiste no discurso 

político.  

A carta, por sua vez, parece representar a cena genérica do documento. O tom de 

pessoalidade é próprio a esse gênero do discurso, que estabelece uma conversação direta entre 

interlocutores. O senso comum tende a perceber as expressões do privado como um traço que 

demonstra a autenticidade de uma situação, ainda que na prática sejam comuns as 

performances de intimidade. Desse modo, se a correspondência foi produzida para atingir a 

opinião pública, é provável que o enunciador tenha tentado se ancorar em uma pretensa aura 

de veracidade para legitimar o seu ponto de vista. 

A cenografia, contudo, afastaria o discurso daquele preconizado pelos ideais da 

política como via para alcançar o bem comum. Em contraposição, o aproximaria das decisões 

práticas do cotidiano da política. Tal característica revelaria a função pragmática do discurso, 

um ponto que segundo Maingueneau (2004) define os enunciados que buscam atingir um 

objetivo. Ao sugerir que não teve muitas possibilidades para atuar na condução do governo, 

Temer poderia tentar descolar a sua imagem da reputação obtida pela administração de 

Rousseff que, então, enfrentava sérias críticas na opinião pública. 

Voltemos ao contexto geral de meados de 2016. No campo econômico o desempenho 

brasileiro vinha se deteriorando rapidamente e as notícias sobre a crise dominavam os 

noticiários. Após sucessivos escândalos de corrupção – advindos da ampla maioria dos 

partidos – e de um processo eleitoral marcado por polarizações, a imagem de Dilma 

desgastava-se entre a população, o que se evidenciava nas sucessivas quedas de aprovação ao 

seu mandato.  

Durante o primeiro semestre do ano, as ruas foram tomadas por manifestações de 

caráter bastante contrastante: por um lado, protestava-se contra o Partidos dos Trabalhadores 

(PT) e clamava-se por medidas associadas ao espectro conservador e de direita da política. 

Por outro, pessoas que se identificavam com bandeiras mais à esquerda demonstravam apoio 

às conquistas dos governos petistas e reivindicavam medidas progressistas para contornar as 

dificuldades financeiras. 
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Menos de um mês após a divulgação da matéria da Veja objeto desse estudo, em 12 de 

maio, o Senado Federal aprovou a instauração do processo de impeachment, o que obrigou a 

presidente a se afastar provisoriamente do cargo. Em 31 de agosto do mesmo ano, o plenário 

do Senado confirmou definitivamente a deposição de Dilma Rousseff. No mesmo dia Michel 

Temer foi empossado como presidente. A primeira presidente mulher do Brasil começara 

2016 como líder reeleita, mas terminou o ano destituída do cargo. 

Tal contexto nos permite dizer que, na eventualidade de uma substituição presidencial, 

entre as intenções da Veja poderia estar a de apresentar ao público a figura com possibilidades 

de tornar-se a nova primeira-dama do Brasil, Marcela Temer. Dessa maneira, a revista 

provavelmente também se propunha a retratar a personalidade e a biografia de Temer, que 

tinha grandes chances de assumir o mais alto cargo do poder Executivo do País. 

Não podemos deixar de considerar os efeitos de tal fato para a história feminina. Se no 

começo do século XX as revistas voltadas para as mulheres orientavam o público-alvo a não 

deixar a casa sem a companhia de um homem, em 2010 as mulheres ocupariam postos nos 

mais variados cargos políticos e no mercado de trabalho, inclusive na chefia do Executivo. 

Não acreditamos que a derrocada de Dilma possa ser explicada exclusivamente devido ao seu 

gênero, mas supomos que esse talvez seja um dos motivos da rejeição de sua figura entre 

grupos e políticos mais conservadores: no geral, a sociedade brasileira caminha para tornar-se 

mais igualitária, mas muitos desafios ainda parecem se colocar no percurso das mulheres. 

Em contraposição à Dilma, Marcela Temer dá sinais de estar em sintonia com os 

antigos arquétipos sobre o comportamento feminino: na matéria da Veja assegura que Temer 

foi o seu único namorado; dedica-se à criação do filho enquanto o esposo está à frente da 

presidência e mesmo a atuação dela na vida pública – capitaneada pelo programa Criança 

Feliz – pode ser relacionada a do marido e às atribuições maternas, já que consiste em um 

programa do governo federal voltado para crianças. Tais traços atravessam não apenas os 

enunciados que Marcela produz sobre si mesma, mas também os discursos elaborados por seu 

cônjuge. 

Na data de 8 de março de 2017, dia Internacional da mulher, em pronunciamento9 

oficial Michel Temer declarou que as mulheres têm uma grande participação na economia, 

pois não há quem seja mais capacitado do que elas para “indicar os desajustes de preço no 
                                                           

9 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/03/1864708-tenho-conviccao-do-que-a-mulher-
faz-pela-casa-diz-temer-no-dia-da-mulher.shtml Acessado em 21 de dezembro de 2017, às 18h50. 
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supermercado e ninguém é melhor para detectar as eventuais flutuações econômicas, pelo 

orçamento doméstico maior ou menor”. Afirmou também que são as mulheres que realizam a 

formação dos filhos, não os homens, e ilustrou a fala com seu caso pessoal: "tenho absoluta 

convicção, até por formação familiar, por estar ao lado da Marcela, o quanto a mulher faz pela 

casa, o quanto faz pelo lar, o quanto faz pelos filhos”. 

Na ocasião, acrescentou ainda que com o fim da crise econômica as mulheres teriam 

acesso a empregos não restritos aos afazeres do lar. Pelo conjunto da fala torna-se patente que 

apesar do discurso reconhecer o direito das mulheres atuarem no mercado de trabalho, a 

construção de sentidos em relação a esse gênero permanece estreitamente vinculada às tarefas 

domésticas e aos cuidados com a casa e com a família. Em tal concepção a mulher mantêm-se 

como a zeladora da vida privada e o presidente recorre à própria vivência familiar para 

exemplificar o panorama que traçou. 

Conforme dito anteriormente, as versões online e impressa da referida reportagem da 

Veja compartilham o mesmo texto. Todavia, nas marcas além do texto corrido, ou seja o que 

Maingueneau (2004) denomina como “paratexto”, encontram-se as maiores diferenças, 

conforme veremos mais adiante. Antes, porém, parece-nos fundamental desenvolver reflexões 

sobre a natureza dos suportes envolvidos, pois “o texto é inseparável de seu modo de 

existência material” (MAINGUENEAU, Dominique, 2004, p. 68)  

A consolidação do jornalismo como instituição social está deveras relacionada ao 

suporte impresso. Habermas (2014) destaca o impacto desse para o estabelecimento de uma 

esfera pública que discuta as questões comuns a todos. Segundo ele, a partir do século XVIII, 

a possibilidade de difundir em larga escala informações acerca do cotidiano teve fortes efeitos 

na organização da sociedade. O século XX, por sua vez, testemunharia a profissionalização do 

campo jornalístico e o crescimento das empresas de mídia. 

O desenvolvimento tecnológico ofereceria novos meios de comunicar-se socialmente, 

como o rádio e a televisão. No campo da Comunicação discutiu-se intensamente a capacidade 

dos veículos de imprensa influenciarem o imaginário coletivo. Tal debate foi inaugurado 

quando o papel ainda reinava absoluto e, posteriormente, expandiu-se para abranger os novos 

meios de comunicação. Em geral10, a convivência com outros suportes e o próprio hábito de 

                                                           

10 Essas observações, porém, se mostram insustentáveis: basta recorrer aos notoriamente sensacionalistas 
tabloides britânicos, por exemplo. Nesse ponto, porém, tentamos justamente descrever as noções superficiais 
sobre o impresso que fazem parte do senso comum. 
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leitura individual aparentam ter conferido ao impresso a reputação de um meio mais sério, no 

qual as informação são abordadas em grau superior de profundidade se comparado às mídias 

eletrônicas. 

Se nos voltarmos especificamente para a revista, características como a periodicidade 

mais lenta e a presença de textos reflexivos parecem acentuar as impressões genéricas que 

recobrem o impresso como um todo. A jornalista e escritora Marília Scalzo (2006) argumenta 

que como não é viável competir em velocidade com outras mídias, a revista habituou-se a 

investir em coberturas que vão além do fato noticioso a fim de alcançar o nível analítico de 

um tema ou acontecimento. 

Uma visita11 a grandes bancas atesta a pluralidade de publicações destinadas a 

interesses diversificados como moda, ciência, celebridades, automobilismo e história. 

Presumimos que muitas dessas se situem na fronteira entre jornalismo e entretenimento. 

Scalzo (2006) relata que a tendência a segmentar, que se espalhou entre diversos suportes, 

acompanha a revista desde o surgimento. A relação de proximidade com o leitor seria outro 

traço distintivo dessa mídia.  

A periodicidade menor; o formato reduzido, que costuma caber na bolsa e a qualidade 

do papel - superior à do jornal - estimulariam o leitor não apenas a consumi-las, mas também 

a colecioná-las. Diferentemente dos grandes jornais, o público alvo não consistiria em uma 

massa indistinta, mas apesentaria um perfil bem mais definido. A revista, enfim, é “um 

encontro entre um editor e um eleitor”, um contato que “une um grupo de pessoas e dá 

sensação de pertencer a um determinado grupo” (SCALZO, Marília, 2004, p. 12). 

 Quando se leva em conta que as edições semanais da Veja contabilizam12 1.206.173 

exemplares nota-se que há uma audiência muito vasta. Isso não significa que inexista um 

público alvo: 58% dos assinantes da publicação pertencem às classes A e B. É razoável supor 

que alguns dos exemplares sejam lidos por mais de um leitor, mas ainda assim o alcance do 

site da revista mostra-se imensamente superior em termos estatísticos. De setembro a outubro 

de 2017, por exemplo, somou 30.008.974 visitantes únicos. Em números de visitas a páginas 

contabilizou 84.556.765 acessos. 

                                                           

11 Referência à monografia escrita durante a graduação pela atual mestranda (NASCIMENTO, 2015). 
12 Informações sobre audiência encontradas no Mídia Kit da Veja, disponível em 
http://publiabril.abril.com.br/midia_kits Acessado em 18 de dezembro de 2017, às 14h35.  

http://publiabril.abril.com.br/midia_kits
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Tais algarismos podem nos dar dimensão sobre a expressiva audiência que a internet 

permite atingir. Para quem tem acesso às plataformas online – e, segundo a Pesquisa 

Brasileira de Mídia de 2016, 37% da população brasileira está excluída desse processo – 

acessar um site ou clicar em um link aparenta ser mais fácil do que assinar uma revista ou 

comprar um exemplar nos pontos de venda: à primeira vista, tanto ser assinante quanto o ato 

da compra demandam interesse e compromisso maiores com a publicação. 

Logo, a internet propicia instantaneidade e facilidade excepcionais no que tange ao 

acesso à informação. Isso significa que se potencializaram as oportunidades tanto para 

veículos alternativos ganharem espaço no cenário midiático, quanto para que as empresas 

tradicionais de comunicação expandam o alcance. Contudo, não deve ser difícil verificar que 

aumento não coincide necessariamente com aprovação: ao considerarmos o ambiente 

polarizado que, com frequência, forma-se na rede mundial de computadores supomos que, 

ocasionalmente, este crescimento resulte em acessos de indivíduos que reprovam 

determinados conteúdos ou organizações empresariais. Nesse caso, o consumo não 

representaria um endossamento ao discurso, mas uma verificação do que o outro fala para a 

partir disso criticá-lo. 

O alargamento do público pode permitir que uma parcela da recepção não corresponda 

ao que Maingueneau (2004) denomina de “leitor-modelo”, ou seja, imagem feita pelo 

enunciador sobre caraterísticas e aptidões de sujeitos que compõem o público almejado. 

Aliado ao afastamento do interlocutor, a resposta aos produtos midiáticos efetiva-se de 

maneira mais simples e instantânea na rede, o que aparenta impulsionar as reações dos 

internautas. 

Não seria prudente, porém, tratar da internet como um ambiente uniforme:, pois cada 

suporte comporta múltiplas ambientações. Se a rede mundial de computadores como um todo 

fomenta reações aos conteúdos da mídia, isso é particularmente evidente nas redes sociais 

online. Outro aspecto que se notabiliza nessas plataformas é a mediação entre usuários. No 

paradigma clássico da Comunicação, o jornalismo realiza a ponte entre a informação e o 

conjunto da sociedade. Contudo, o pesquisador brasileiro Luís Sá Martino (2014) mostra que 

em 1950 estudos já percebiam furos nessa visão e defendiam através do modelo do “Fluxo em 

duas etapas” que a comunicação interpessoal altera os sentidos elaborados por veículos de 

comunicação de massa. 
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Os memes, publicações de autoria quase sempre anônimas que se difundem 

rapidamente no ciberespaço, aparentemente demonstram tal lógica. Mesmo que discordassem 

do teor do discurso que interpretaram como difundido pela Veja parece improvável que 

milhares de usuários das plataformas digitais criassem espontaneamente publicações similares 

para criticar o “bela, recatada e do lar”. Observa-se, portanto, que a difusão de reações 

anteriores foi fundamental para garantir a proporção adquirida pela polêmica. Maingueneau 

(2004) afirma que “um discurso só adquire sentido no interior de um universo de outros 

discursos, no qual ele deve traçar o seu caminho. Para interpretar qualquer enunciado é 

necessário relacioná-lo a muitos outros” (MAINGUENEAU, Dominique, 2004, p. 55). Tal 

acepção pode ser referenciada por meio do termo interdiscurso, que constituiria uma 

heterogeneidade que revelaria a intenção do interlocutor. 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

As ilustrações acima exemplificam o processo do interdiscurso. Até onde conseguimos 

verificar a figura 1, que retrata uma postagem no Twitter, foi a primeira a construir o 

enunciado, que posteriormente se espalhou para outras plataformas. A figura 2 apropriou-se 

dessa formação discursiva na própria legenda de modo a compor outra enunciação. O uso das 

aspas reforça o argumento de que a enunciação foi inspirada em um intradiscurso. 

A comunicóloga Raquel Recuero (2009) resgata o pensamento de Ogburn & Nimkoff 

(in RECUERO, 2009) acerca de interações sociais para enquadrar os principais padrões de 

contato via redes online em três categorias: cooperação, competição e conflito. O primeiro 

compreende o trabalho compartilhado que visa um objetivo em comum; o segundo refere-se à 

luta social que não abarca reações de hostilidade; já o terceiro envolve antagonismos que 

podem levar à ruptura de laços. Há um diálogo entre as publicações que aparentam operar 

segundo a lógica de cooperação. No processo da conversa, entretanto, a figura 2 não apenas 

realiza uma mimese, mas através das hashtags e da imagem desenvolve novos sentidos que 

também passarão a circular no universo interdiscursivo que constitui a polêmica: verifica-se, 

portanto, que a co-enunciação compõe um novo discurso. 

Em um ambiente que aparenta ser a sua casa, a usuária coloca-se na arena de disputa 

de sentidos através de uma performance de intimidade que utiliza o próprio corpo seminu 

como via para contrapor-se à representação do cotidiano doméstico e conservador de Marcela 
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Temer. Recorremos novamente a Recuero (2009) para sugerir que, se por um lado as figuras 1 

e 2 cooperam entre si, por outro estabelecem uma relação de competição com a revista Veja. 

Pode-se avaliar, inclusive, que a figura 2 chega a iniciar um confronto ao denominar 

abertamente a publicação de machista. 

Convém notar que os discursos de crítica à notícia evitaram referir-se ao enunciador-

jornalista – a repórter Juliana Linhares – que escreveu a reportagem. Além disso, identificam 

o enunciador por excelência através de denominações tais quais “Veja”, “mídia” e “revista”. 

Há um apagamento da figura da repórter que possivelmente está atrelado a práticas 

deontológicas majoritárias do jornalismo. O pesquisador Nilson Lage (1987) explica 

criticamente que, segundo as teorias de redação jornalística, conceitos que expressam a 

subjetividade são excluídos com o propósito de alcançar uma ideia de verdade que esteja 

“restrita ao conceito clássico de adaptação do enunciado aos fatos” (LAGE, Nilson, 1987, 

p.25). Ele acrescenta que para a área é de suma importância passar impressões de veracidade. 

A profusão de manuais de redação e de livros introdutórios ao jornalismo que 

defendem a inibição de indicativos de subjetividade – como verbos na primeira pessoa e o uso 

de adjetivos – revela que o imperativo da impessoalidade consolidou-se como uma das 

marcas distintivas do gênero textual jornalístico. Consequentemente, o que na maioria das 

vezes se sobressai para o público não é a figura do repórter, mas a imagem do veículo que 

representa. De modo um pouco irônico, sujeitos mostram-se impessoais enquanto empresas 

adquirem uma persona própria. Jornalistas que atingiram um patamar expressivo de 

notoriedade, todavia, costumam fugir à regra, mas não a ponto de o público deixar 

inteiramente de atribuir os enunciados que essas figuras desenvolvem ao veículo no qual 

exercem o seu ofício. 

Maingueneau (2004) define a voz que sustenta o texto como o ethos. Trata-se de um 

enunciador encarnado, que não corresponde obrigatoriamente ao autor que de fato elaborou a 

enunciação. A responsabilidade pelo discurso percebido por muitos dos internautas como 

sexista foi conferida à revista Veja, possivelmente devido tanto aos fundamentos de 

objetividade do texto jornalístico quanto ao ethos historicamente atribuído à publicação. A 

postagem abaixo ilustra tais considerações: 
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Figura 3 

Nesse ponto é plausível questionar: qual o ethos discursivo da Veja? Primeiramente, 

realçamos que esse será percebido de maneira distinta por diferentes interlocutores:  os 

profissionais da linha editorial provavelmente se esforçam para delinear uma voz que emane 

credibilidade e eficiência na transmissão do conteúdo; o leitor cativo deve perceber a revista 

como um meio para atualizar-se acerca dos principais acontecimentos e discussões da esfera 

pública; já os sujeitos que desgostam do veículo possivelmente consideram as suas coberturas 

tendenciosas.  

Dito isso, destacamos que o espaço conquistado pela Veja na esfera pública 

midiatizada possivelmente foi solidificado devido ao papel fundamental da publicação no 

desenrolar de fatos de grande interesse nacional. Em 25 de abril de 199213, por exemplo, as 

lendárias páginas amarelas - espaço voltado para entrevistas - apresentaram o embrião de um 

dos maiores escândalos políticos do país. Em entrevista exclusiva, Pedro Collor de Mello 

denunciava desvios de dinheiro público feitos pelo irmão, o então presidente da República 

Fernando Collor de Mello, em suposta parceria com Paulo César Farias. As investigações 

subsequentes culminaram com o impeachment de Collor. 

Apesar de tais atuações, distintas pesquisas acadêmicas que se debruçam sobre o 

jornalismo têm apontado que, nos últimos anos, verificam-se compromissos implícitos da 

                                                           

13  Referência à monografia escrita durante a graduação pela atual mestranda (NASCIMENTO, 2015). 
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revista com a agenda econômica neoliberal e alinhamentos ideológicos com os partidos e os 

ideais da direita política. Após o período de ditadura, essa tendência teria ganhado corpo 

principalmente como crítica constante ao Partido dos Trabalhadores (PT), seja quando era 

oposição ou nos momentos de situação.  

Como exemplo para essa alegação, podemos citar a edição 2397, de outubro de 2014, 

mês em que os brasileiros votaram para escolher o presidente da república. No dia 23 de 

outubro, a Veja divulgou uma capa em que o ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff, 

apareciam nas extremidades da página. No centro, uma denúncia alertava que “eles sabiam de 

tudo”, em referência aos escândalos de corrupção que envolvem a Petrobrás. Após a liberação 

de pesquisa que confirmava a liderança da petista, a edição, que só sairia no dia 29, foi 

adiantada e grupos à esquerda denunciaram o ato como tentativa de interferir nos resultados 

do segundo turno, realizado no dia 26, e que opôs Rousseff ao senador Aécio Neves, do 

PSDB. 

Além do adiantamento, a Veja divulgou panfletos nas ruas com a impactante capa. A 

matéria, que supostamente evidenciaria o conhecimento dos protagonistas da notícia sobre a 

corrupção na estatal, continha fontes imprecisas e declarações secretas que teriam sido ditas 

em um processo de delação premiada do doleiro Alberto Youseff. O advogado da fonte 

negou14 que seu cliente tenha vazado tais informações. Em 25 de outubro do mesmo ano, o 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) concedeu15 o direito de resposta16 à coligação Com a Força 

do Povo, da candidata Dilma Rousseff, contra a editora Abril. No dia seguinte, a resposta foi 

publicada no site da revista. 

Os referidos episódios dão-nos subsídio para compreender um dos prováveis 

fundamentos que motivou grande parcela dos co-enunciadores a acusar a revista de difundir 

valores conservadores. A atitude deve ter-lhes parecido condizente com o ethos que 

associavam à publicação. Relembramos que a AD entende que não existe um sentido estável 

para um discurso: os modos de apreender um enunciado são profundamente afetados pelo 

contexto do destinatário, o que nos permite concluir que outros interlocutores poderiam 

realizar interpretações diversas sobre o discurso da Veja. 
                                                           

14 Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/blogs/midiatico/retificacao-em-depoimento-de-youssef-e-
mentira-diz-advogado-6661.html Acessado em 4 de janeiro de 2018, às 20h20. 
15 Disponível em: http://eleicoes.uol.com.br/2014/noticias/2014/10/25/tse-da-direito-de-resposta-a-dilma-no-
site-da-revista-veja.htm Acessado em 4 de janeiro de 2018, às 20h22. 
16 Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/direito-de-resposta Acessado em 4 de janeiro de 2018, 
às 20h30.  
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Para fins heurísticos assinalamos que houve internautas17 que cogitaram que em vez 

de constituir um elogio à mulher submissa, a notícia seria irônica a esse modelo de conduta. 

Ambas as possibilidades de leitura valeram-se de trechos do texto para justificar a sua visão, 

como o que afirma que Marcela “aparece pouco, gosta de vestidos na altura dos joelhos e 

sonha em ter mais um filho com o vice”. Maingueneau (2004) esclarece que o enunciado 

irônico subverte a si mesmo no instante em que é proferido. Ademais, o pensador afirma que 

é próprio da ironia ser muitas vezes insolúvel, justamente porque estrutura-se a partir de uma 

ambiguidade da enunciação. 

Quando consideramos princípios clássicos do jornalismo, como a busca pela verdade e 

a defesa do interesse público, parece plausível assumir que de tão explicitamente 

propagandístico o começo da reportagem, que explicitamos a seguir, poderia consistir em uma 

zombaria ao casal retratado: “Marcela Temer é uma mulher de sorte. Michel Temer, seu 

marido há treze anos, continua a lhe dar provas de que a paixão não arrefeceu com o tempo 

nem com a convulsão política que vive o país” (...). Contudo, sugerimos que determinados 

elementos paratextuais da notícia desestimulam a leitura irônica.  

Para ilustrar ressaltamos que logo acima da única imagem disponível na versão 

impressa uma chamada anuncia “Como será”; em outro ponto o texto de ambos os suportes 

descreve Marcela como a “quase primeira-dama”. Apesar de tão clara interferência, a 

enunciação jornalística tenta escamoteá-la através do uso de aspas nos apelidos “Mar” e “Mi” 

e no termo “do lar”, termos expressos por fontes da matéria. A distância que cria em relação 

aos enunciadores-entrevistados, porém, evidencia a sua própria presença como agente do 

discurso. 

 

                                                           

17 Exemplo disponível em: http://painelacademico.uol.com.br/painel-academico/6429-bela-recatada-do-lar-e-
ironica Acessado em 4 de janeiro de 2018, às 21h10. 

http://painelacademico.uol.com.br/painel-academico/6429-bela-recatada-do-lar-e-ironica
http://painelacademico.uol.com.br/painel-academico/6429-bela-recatada-do-lar-e-ironica
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Figura 4 

 

Ponderamos que soa no mínimo inapropriado que a revista deixe subentendido que o 

afastamento da então presidente Dilma Rousseff fosse um fato praticamente consolidado, pois 

isso cria tensões entre enunciado e contexto. A versão digital foi publicada um dia antes da 

apreciação da abertura do rito de impeachment pela Câmara dos Deputados. Ainda que as 

conversas de bastidores políticos previssem a aprovação do processo, parece-nos razoável 

observar que um tema de tanto impacto para a política nacional não deveria ser tratado, a 

priori, como questão decidida. Tais críticas mantêm-se coerentes no que tange à versão 

impressa: por mais que essa tenha sido divulgada após a votação da Câmara, o impeachment 

passaria por um longo percurso antes de ser confirmado. Diante disso, presumimos que os 

críticos da revista relacionaram a aparente irresponsabilidade da Veja com atitudes similares 

que mesmo antes do episódio já associavam ao ethos da publicação. 
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Gostaríamos de observar que muitos dos internautas que não perceberam o tom 

supostamente irônico da reportagem recorreram à ironia para criar interdiscursos nas redes 

sociais. Isso fortalece a suposição de que não foi o desconhecimento do recurso que inibiu o 

reconhecimento desse na notícia. É igualmente pertinente notar que, além das interpretações 

do enunciado como irônico ou como visão sexista da mulher, vieram à tona leituras que não 

somente apreenderam os supostos valores tradicionais como também vieram em sua defesa, 

conforme demonstra a figura 5.  

Figura 5 

Em contraposição a muitos dos discursos proliferados a partir da polêmica a usuária 

não se define como “feminista” e adota o vocábulo “feminina” para caracterizar a si e à 

amiga. O enunciado apresenta um claro enfoque político, pois apoia abertamente o recém-

eleito presidente Jair Bolsonaro, representante da extrema-direita envolvido em uma 
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pluralidade de controvérsias na vida nacional. Nota-se ainda que a publicação emprega o 

bordão “bela, recata e do lar” de modo literal a fim de reforçar o orgulho de ser dona de casa. 

Tal posicionamento reverbera certos fragmentos da notícia, como o que descreve que 

“Marcela é uma vice-primeira-dama do lar. Seus dias consistem em levar e trazer 

Michelzinho da escola, cuidar da casa, em São Paulo, e um pouco dela mesma também”.  A 

pesquisadora Carla Bassanezzi (1996) registra que esse tipo de formação discursiva 

costumava ser recorrente em revistas para mulheres do período entre 1945 e 1964. As 

transformações nos costumes e a emancipação crescente da mulher nas últimas décadas 

desestimularam em grande medida a difusão desses discursos. A reação majoritária à 

polêmica comprova isso. Não se pode, contudo, afirmar que essas manifestações tenham 

desaparecido e declarações como a da figura 5 demonstram a persistência de tais ideais no 

imaginário coletivo. 

A hashtag “#intervensaomilitar” (sic) evidencia o tom radical do post. Houve, todavia, 

manifestações no sentido de reafirmar a importância da vida doméstica e familiar da mulher 

que não se valeram de extremismos e reconheceram os contratempos e as imperfeições 

presentes nesse cotidiano tradicional. Originárias de uma mesma postagem, as figuras 6 e 6.1 

são exemplos. Pois como esclarece a figura 2, algumas usuárias tinham consciência de que o 

protesto não se direcionava ao modelo de conduta conservador da mulher em si, mas ao 

discurso que deprecia as possibilidades de que as mulheres possam ir além dessa referência. 
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Figura 6.1 

Maingueneau (2004) argumenta que todo enunciado expressa posturas ideológicas. As 

reações nas redes sociais online que compõem o interdiscurso da polêmica “bela, recatada e 

do lar” exteriorizam pontos de vista heterogêneos, que em vez de agrupar-se em embates 

maniqueístas organizam-se através de um vasto espectro de posicionamentos. Muitos desses 

ganham forma a partir de performances de si, de modo a politizar a própria intimidade e a 

tomar partido quanto a diferentes visões sobre a mulher na sociedade. 

O que parecem ter em comum é a procura no discurso da Veja de marcas que revelem 

ideologias que pretendam reforçar, constatar ou combater. Isso contrasta com a prática 

jornalística de separar rigidamente os espaços de informação e opinião, pois demonstra um 

reconhecimento por parte do público da dificuldade de executar tal tarefa. Em teoria, juízos de 

valor em produtos jornalísticos estão restritos à seção conhecida como “editorial”; enquanto a 

opinião de colaboradores acomoda-se no espaço das “colunas”. Por simples oposição, tais 

espaços pretendem conferir às reportagens uma aura de verdade, como se fossem capazes de 

recompor acontecimentos sem a interferência de crenças e visões dos sujeitos que as 

produzem. 

O texto da reportagem em si não parece simular uma completa isenção, posto que logo 

no começo anuncia que “Marcela Temer é uma mulher de sorte”. Esse enunciado traz 

explicitamente um juízo de valor, mas é seguido por outros, que se esforçam para 

fundamentá-lo ao apresentar supostas provas para a declaração, como o fato de Temer levá-la 
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para passeios românticos. No fim da notícia há uma retomada da construção inicial, diz-se que 

“Michel Temer é um homem de sorte”.  

A base para o enunciado encontra-se em um interdiscurso: um trecho18 de um poema 

da autoria do atual presidente. Destacamos que não há um entrevistado que faça a associação 

entre os versos e Marcela Temer, o que indica que o paralelo possivelmente foi traçado pelo 

próprio enunciador-jornalista. Concluímos, portanto, que há rastros bem definidos de opinião 

na notícia, mas esses aparecem sempre justificados de modo a persuadir - e não apenas 

informar - o leitor acerca da credibilidade que deve depositar no relato. 

A citação direta trata-se de outro mecanismo que pode contribuir para dissimular 

convicções do veículo e do jornalista, pois “quando o enunciador cita no discurso direto a fala 

de alguém, não se coloca como responsável por essa fala” (MAINGUENEAU, Dominique, 

2004, p. 138). Ao longo da reportagem emprega-se poucas vezes o discurso direto, contudo, 

em um desses momentos advém a definição de Marcela como “recatada”, na voz da irmã da 

primeira-dama. O adjetivo é particularmente controverso, tendo em vista que se associa a um 

universo de interdiscursos construídos com base na exaltação da pureza da mulher. 

Ponderamos, contudo, que reportar as palavras do outro não isenta o intermediador de 

responsabilidade, pois cabe ao enunciador, nesse incluído tanto o repórter quantos os editores, 

escolher o que extrai das entrevistas que realiza. Também compete a ele decidir se vai 

efetivamente publicar um assunto que não atenda ao conceito clássico de interesse público. 

Além do mais, mesmo que o uso inicial não seja de autoria do enunciador o termo “recatada” 

torna a aparecer no título, o que significa que em decisão editorial optou-se por destacá-lo. 

A fim de aprimorar a compreensão do discurso de Veja retomaremos a seguir os 

conceitos da cena de enunciação, anteriormente explicados. A partir das referidas 

denominações, enquadramos o discurso jornalístico como cena englobante; o perfil 

jornalístico em revista semanal como cena genérica e o cotidiano e a biografia de Marcela 

como cenografia. Em face do exposto, percebe-se que o modo de reprodução da cenografia 

entra em conflito com as demais instâncias.  

                                                           

18 “De vermelho / Flamejante / Labaredas de fogo / Olhos brilhantes / Que sorriem / Com lábios rubros / 
Incêndios / Tomam conta de mim / Minha mente / Minha alma / Tudo meu / Em brasas / Meu corpo / 
Incendiado / Consumido / Dissolvido / Finalmente / Restam cinzas / Que espalho na cama / Para dormir”. 
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Vimos anteriormente que a função primordial do jornalismo é informar a coletividade 

e defender o interesse público, o que não parece estar em congruência com os fatos descritos 

na reportagem, que se concentram demasiadamente em pormenores do cotidiano de Marcela 

Temer. Poder-se-ia argumentar, contudo, que cabe ao perfil jornalístico, à abordagem 

aproximada da vida e da personalidade de uma figura. Ferrari e Sodré (1986) definem o perfil 

como o enfoque na vida de uma pessoa – que pode ser uma celebridade ou um tipo popular – 

em que o sujeito destacado é o protagonista da narrativa de sua própria vida. Segundo Boas 

(2003), tal retrato deve humanizar a personagem através da busca por compreender a sua 

trajetória e personalidade, além de irradiar um contexto social mais amplo. 

A tarefa não parece ter sido realizada pelo texto, que se limita a reportar um rol de 

curiosidades acerca da atual primeira-dama. A intenção subjacente à notícia dá sinais de tentar 

forjar uma imagem de respeitabilidade e de aproximação com o brasileiro comum a partir da 

intimidade do casal. O cotidiano do caso presidencial e as constantes denúncias de corrupção 

por parte de Temer, entretanto, revelam a artificialidade dessa imagem construída. Tais 

incoerências da cena genérica criam atritos com os princípios orientadores da cena 

englobante. Somadas essas distorções, o resultado é uma cenografia que mimetiza a 

cenografia de revistas de celebridades, que servem mais ao propósito de entreter do que 

propriamente ao de informar. 

Alguns trechos da reportagem são capazes de ilustrar esse ponto: “a sala tem 

capacidade para acomodar trinta pessoas, mas foi esvaziada para receber apenas “Mar” e 

“Mi”, como são chamados em família” / “Ela se refez do sobressalto, mas não se resignou – 

ainda quer ter uma menininha”. Em ambos os fragmentos revela-se um tom de intimidade, 

tanto no que se refere à temática quando no âmbito da linguagem. No primeiro exemplo o uso 

dos apelidos traz um sentimento de familiaridade ao casal, que devido a posição que ocupam 

na política costuma ser referenciado através de nome e sobrenome. Já o “menininha” carrega 

um sentido de informalidade e de proximidade, pois tal qual observou Buarque de Holanda 

(1995) esse é um efeito muito comum na cultura brasileira obtido pelo uso afetivo do 

diminutivo.  

Percebe-se, enfim, como o texto não gera significados somente a partir de si mesmo: 

os sentidos formam-se, muitas vezes, por intermédio de uma rede de relações com outros 

textos que preenchem o espaço social. Após termos avaliado o contexto geral da polêmica, o 

conteúdo textual da notícia, o paratexto e as reações no ciberespaço, encerramos o 
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desenvolvimento do artigo com a intenção de concluirmos as reflexões nas considerações 

finais, de modo a relacionar e a aprofundar as múltiplas ideias desenvolvidas ao longo do 

estudo. 

3. Considerações finais 

 É possível conceber a comunicação como o ato de afetar alguém, de estabelecer um 

agir comum. A partir disso nos perguntamos se no cenário polêmico e ruidoso que forma as 

ambientações das redes sociais online os sujeitos estariam tão centrados em si que não 

conseguiriam estabelecer comunicações com o outro. Apesar de simularem relações de 

intimidade, chegariam a concretizar um agir comum? Caso, de fato, não afetem o outro, 

produzir efeitos sobre e para si não seria um modo de se modificar e de indiretamente alterar 

contatos sociais futuros? Acreditamos que não seja possível definir respostas definitivas e 

universais para essas perguntas. Consequentemente, o processo de indagar-se parece 

contribuir não pelo potencial de alcançar soluções simples, mas por fazer avançar os debates 

de ideias. 

As intrincadas relações entre mídia e intimidade costumam despertar no senso comum 

uma série de questionamentos que frequentemente desembocam em duas vertentes: a primeira 

censura o jornalismo por invadir a privacidade de sujeitos em proeminência no conjunto 

social; a segunda, por sua vez, tece críticas tanto à imprensa e às celebridades quanto aos 

perfis de indivíduos em redes sociais online por publicarem conteúdos com teor mais 

exibicionista do que seria razoável.  

Tal andamento da discussão talvez seja um bom ponto de partida para começar a 

refletir sobre o tema, mas nos parecem posições ligeiramente restritas e ultrapassadas, pois 

simplificam um fenômeno atual complexo que apresenta nuances e perspectivas que não se 

reduzem a essas linhas de pensamento. No entanto, a voracidade dos modos de vida 

contemporâneos, assim como a inserção quase total do cotidiano no ambiente criado pelos 

dispositivos midiáticos possivelmente dificultam que tomemos a distância necessária para 

pensar sobre o assunto de modo mais profundo e objetivo. 

Com esse cenário em vista, esta pesquisa dedicou-se a refletir sobre o discurso 

midiático da intimidade. Nesse âmbito, a associação entre as mulheres e a domesticidade do 

lar mostrou-se como um ponto nevrálgico que permeia o imaginário coletivo e as 

representações jornalísticas. Os obstáculos que as mulheres precisam enfrentar para se 
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firmarem na política e os contrastes entre as representações jornalísticas de homens e de 

mulheres em posições de poder parecem comprovar a permanência de ideais passados no 

presente. Entretanto, pode-se enxergar algumas mudanças de paradigmas. Por mais que a 

intimidade na reportagem da Veja sobre Marcela Temer apresente-se de forma a repetir velhos 

estereótipos, as distintas reações a esse enunciado refletem visões plurais da mulher.  

Além da disputa de sentidos sobre as potencialidades da mulher, a polêmica 

evidenciou como performances de si são usadas nos territórios da internet para expressar 

pontos de vista variados. Em linguagens e formatos próprios desse veículo uma série de 

memes e publicações formaram uma arena na qual colaborações e rivalidades eram colocadas 

a partir de mecanismos de politização da intimidade.  

Em resposta ao problema de pesquisa afirmamos que os efeitos de intimidade na 

esfera pública são tão variáveis quanto o são os registros da vida privada. E apesar de, muitas 

vezes, se estruturem de modo espetacularizado, têm o potencial para fomentar o debate de 

ideias. Nota-se que os novos dispositivos tecnológicos dão sinais de estimular as discussões 

coletivas e de impulsionar transformações nas práticas sociais; ao mesmo tempo em que a 

esfera pública também encontra limites na efemeridade da internet e nos discursos que 

permanecem como enunciações, mas que encontram dificuldades para se efetivar na realidade 

social. 

 Nesse processo paradoxal, a vida alheia tanto constitui via para um entretenimento 

frívolo, como também é transformada em instrumento para discutir valores morais. Figuras 

públicas e celebridades tentam comandar a construção de suas imagens na mídia, mas 

ocasionalmente são capitaneados pelos imperativos dessas instituições. Os sujeitos em geral 

consomem o cotidiano de famosos, assim como transformam o próprio dia a dia em produto. 

Veículos de comunicação influenciam a rotina de outros campos sociais e, no entanto, são 

capturados por esses. Exposições nas redes sociais online transmitem, simultaneamente, a 

espontaneidade da rotina dos usuários e a artificialidade de registros fabricados. 

 A lógica capitalista parece preencher todos os aspectos da vida de contradições, das 

quais a opinião pública e as representações midiatizadas não conseguem escapar. Em face 

disso, colocar-se como defensor de um ou outro lado nesse contexto imenso e multifacetado 

pode indicar leituras superficiais de fenômenos complexos que, por sua própria natureza, não 

se reduzem a dualidades. Em tal cenário, a proeminência de subjetividades exteriorizadas vão 

além de rótulos como exibicionismo ou invasão de privacidade: constituem formas de 
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produzir sentidos que agem sobre si, sobre o outro e, enfim, sobre o mundo. Se 

imaginássemos que a vida é um teatro, possivelmente verificaríamos que o palco é o único 

espaço acessível e que os próprios atores compõem a audiência. 
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RESUMO: Este artigo desenvolve um panorama das pesquisas brasileiras (2000-2018) que 

tratam sobre a atuação da comunicação nas universidades públicas federais, com o objetivo de 

identificar as principais tendências nos estudos sobre o tema e lançar o olhar para a 

possibilidade de novas pesquisas. Para isso, foram selecionados 10 artigos de revistas 

brasileiras A2, B1 e B2, na área de Comunicação e Informação, publicados ao longo dos 

últimos 18 anos. O estudo mostrou que as pesquisas sobre a atuação da comunicação na 

universidade são escassas e seguem tendências diversas em relação ao objeto e às perspectivas 

teórico-metodológicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Universidade. Divulgação Científica. Comunicação 

Organizacional/Institucional. Comunicação Pública 

ABSTRACT: This paper approaches a panorama of the Brazilian researches (2000-2018) 

about the performance of communication in federal public universities, in order to identify 

the main tendencies and possibility of new researches. For this, 10 articles of Brazilian 

journals A2, B1 and B2 were selected in the area of Communication and Information, 

published in all 18 years. The study showed that the researches about the performance of 

communication in the university are scarce and follow different tendencies in relation to the 

object and the theoretical-methodological perspectives. 

KEYWORDS: University. Scientific Divulgation. Organization/Institutional 

Communication. Public Communication 

 

 

1. Apresentação 
                                                           

19 Mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), na linha de 
pesquisa “Jornalismo e Sociedade”. Jornalista da Universidade Federal do Cariri (UFCA). E-mail: 
gabrielasmeneses@gmail.com 



Revista Cambiassu, São Luís/MA, v.14, nº 23 – Julho/Dezembro de 2018 
ISSN 2176 - 5111 

 

 45 

 As universidades públicas federais no Brasil vivem em tempos de crise. Além das 

questões financeiras e dos problemas do financiamento público da educação superior, estão 

inseridas dentro de um contexto da sociedade capitalista que requer das instituições princípios 

mais mercadológicos que, por vezes, contrapõem-se ao papel que uma universidade deve 

exercer na sociedade. Também estão ligadas ao sistema de instituições públicas federais, com 

previsão legal na Constituição Federal de 1988, que garante às universidades a autonomia 

didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. No entanto, essa 

mesma autonomia é relativizada, na prática, já que as universidades precisam seguir 

regramentos que as demais entidades públicas seguem e nem sempre essas legislações20 

correspondem às necessidades das instituições de ensino. Esses diferentes cenários que 

convivem na formação das universidades federais brasileiras apontam para uma situação de 

múltiplas identidades dessas instituições, gerando conflitos, crises e críticas. 

Na tese sobre Comunicação Organizacional e os Fenômenos de Identidade na 

Universidade do Minho (Portugal), a pesquisadora Teresa Augusta Ruão Correia Pinto (2008) 

aborda a hipótese das identidades múltiplas exatamente para falar sobre essa pluralidade da 

instituição universitária, a partir de um estudo de caso de uma instituição pública portuguesa. 

Para Pinto, a hibridez da identidade da universidade pode gerar riscos, como a sobrecarga 

informativa, os comportamentos vacilantes ou a ambivalência de interpretações. No entanto, a 

pesquisadora também defende que a natureza fragmentada tem a possibilidade também de 

trazer benefícios à instituição pelo potencial criativo que representam. “As identidades 

híbridas, quando bem geridas, podem dar flexibilidade à organização para se apresentar de 

forma adequada aos vários públicos” (PINTO, 2008, pág. 89). 

 Essa identidade híbrida das universidades foi se formando a partir das mudanças que 

ocorreram ao longo dos séculos, até que, no final do século XX, as universidades portuguesas, 

conforme Pinto (2008), passaram por transformações como redução do financiamento 

público, globalização das atividades, domínio de novas tecnologias, que levaram a um cenário 

de instabilidade e fizeram muitos considerarem a adoção de orientações de gestão mais 

empresariais, voltados aos princípios capitalis 

                                                           

20  A Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) e a Lei dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/1990) são exemplo de 
legislações que funcionam para os demais órgãos públicos e também para as universidades. 
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tas. Dessa forma, de acordo com Pinto (2008), as instituições permaneceram priorizando o 

conhecimento, de forma crítica, e transmitido por meio do ensino, no entanto passou-se a 

esperar da universidade uma ideia de aplicabilidade na sociedade que muitas vezes colidia 

com os valores de liberdade de pensamento tão fortes no modelo das universidades clássicas. 

 Ao tratar sobre as transformações das universidades públicas federais, Barichello 

(2001), a partir de um estudo de caso da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande 

do Sul, também acrescenta que, atualmente, as mudanças ocorridas nas universidades, 

mantidas pelo Estado e destinadas a preservar a cultura nacional, decorrem da implantação do 

capitalismo informacional e das novas tecnologias. Portanto, é nesse contexto complexo, de 

múltiplos pertencimentos, que as universidades públicas federais têm se desenvolvido e 

atuado nas mais diversas frentes. Entre essas frentes, está a comunicação, inserida não 

somente na atuação formal de um setor administrativo para este fim, mas nas atividades 

acadêmicas e também nas relações entre os sujeitos. 

  Refletindo sobre a atuação da comunicação nas universidades públicas federais, o 

presente artigo desenvolve um panorama das pesquisas brasileiras (2000-2018) que tratam 

esse tema, com o objetivo de identificar as principais tendências nos estudos sobre o assunto e 

lançar o olhar para a possibilidade de novas pesquisas. Para isso, foram selecionados 10 

artigos de 14 revistas brasileiras A2, B1 e B2, na área de Comunicação e Informação, 

publicados ao longo dos últimos 18 anos. Inicialmente, este estudo apresenta a metodologia 

utilizada na escolha das revistas, dos artigos e na análise das pesquisas. Depois aborda o 

panorama das pesquisas sobre o tema, a partir dos objetos dos artigos e das perspectivas 

teórico-metodológicas identificadas. 

2. Metodologia de seleção e análise dos artigos 

A seleção das revistas precedeu a escolha dos artigos para análise. As publicações, que 

seriam consultadas para a escolha dos artigos, foram selecionadas a partir da classificação do 

quadriênio 2013-2016 da Plataforma Sucupira Qualis21. Foram separadas para escolha dos 

artigos as revistas brasileiras A2, B1 e B2, na área de Comunicação e Informação. Não 

entraram na seleção revistas que eram voltadas para as áreas de Ciência da Informação e 

                                                           

21  A consulta foi feita no link 
<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPe
riodicos.jsf> 
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Biblioteconomia, por isso não houve nenhum registro de revista com classificação A122. 

Dessa forma, foram selecionadas 14 publicações:  

Quadro 1: Revistas brasileiras selecionadas para a pesquisa dos artigos 

(Produzido pela autora) 

A2 (4 revistas) B1 (7 revistas) B2 (3 revistas) 

 

Comunicação, Mídia e 

Consumo; 

 

E-COMPÓS 

 

Famecos: Mídia, Cultura 

e Tecnologia 

 

Intercom: Revista 

Brasileira de Ciências da 

Comunicação. 

  

Comunicação & Inovação; 

 

Comunicação & Sociedade; 

 

Conexão: Comunicação e 

Cultura; 

 

Contemporânea: Revista de 

Comunicação e Cultura; 

 

ECO; 

 

Estudos em Jornalismo e 

Mídia; 

 

Organicom: Revista Brasileira 

 

Comunicação & 

Informação;  

 

Esferas: Revista 

Interprogramas de Pós-

graduação em 

Comunicação do Centro-

Oeste; 

 

Verso e Reverso. 

                                                           

22  Na área de Comunicação e Informação, as revistas com classificação A1 são voltadas para as áreas de Ciência 
da Informação e Biblioteconomia e, portanto, com temáticas e artigos mais voltados a esta área.  
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de Comunicação 

Organizacional e Relações 

Públicas. 

 

A busca pelos artigos ocorreu nos portais de cada uma das revistas. Foram 

selecionados artigos escritos em português, publicados entre os anos 2000 a 2018 (até o mês 

de abril). Ao acessar o buscador de cada uma das revistas, foram colocadas as palavras 

“comunicação” e “universidade” (entre aspas para buscar o termo exato). Como há problemas 

e diferenças nos processos de indexação nas bases de dados de cada uma das revistas, optou-

se pelo escopo de busca em que as palavras podem ser encontradas nas mais diversas partes 

dos artigos (autor, título, resumo, termos indexados e texto completo). Da lista que aparecia, 

cada um dos artigos era analisado pelo título e pelo resumo para saber se entraria ou não na 

seleção deste trabalho. 

Para selecionar os artigos da revista que comporiam o corpus de análise, ficou definido 

que seriam escolhidos quaisquer estudos que versassem sobre práticas e produtos de 

comunicação23 em universidades públicas federais. Foram excluídos24 artigos que abordavam 

questões sobre a estrutura curricular, física e/ou de pesquisa dos cursos da área de 

Comunicação (Jornalismo, Publicidade, Relações Públicas, entre outros), como, por exemplo, 

os tipos de pesquisas estudadas nos cursos de Comunicação, a problemática do uso de 

laboratórios e as mudanças curriculares das diferentes áreas.  

Na seleção, foram encontrados somente 10 artigos, o que demonstra que a atuação da 

comunicação nas universidades públicas ainda é um tema incipiente nas pesquisas 

acadêmicas.  

                                                           

23 As práticas e os produtos de comunicação não foram definidos a priori neste estudo, porque, como será 
possível observar ao longo da análise e nas considerações finais, o panorama das pesquisas sobre o tema serviu 
também para dar orientações sobre a atuação prática da comunicação nas universidades. Delimitar as práticas 
e os produtos de comunicação na universidade, a partir de conceitos essencialistas sobre um tema tão pouco 
estudado, impediria uma visão mais ampla em relação às possibilidades da comunicação nas universidades, 
apresentadas pelas pesquisas selecionadas para este artigo. Portanto, a seleção dos artigos considerou 
qualquer prática ou produto que estivesse descrito como uma prática de comunicação em universidades 
públicas federais.  

24 Foi excluído também um artigo que tratava sobre universidade de outro país. 
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Cada um dos artigos foi lido na íntegra, uma primeira vez, com a intenção de 

selecionar o objeto que estava sendo pesquisado e inferir por qual perspectiva teórico-

metodológica a comunicação foi abordada. A leitura sistemática com o objetivo de inferir esse 

último aspecto deu origem a quatro perspectivas teórico-metodológicas: Comunicação como 

apoio ao Ensino e/ou Extensão e/ou Pesquisa; Divulgação Científica; Comunicação 

Organizacional/Institucional e Comunicação Pública.  

No eixo Comunicação como apoio ao Ensino e/ou Extensão e/ou Pesquisa, estão 

incluídos os artigos que versam sobre produtos ou práticas de comunicação que auxiliam o 

ensino-aprendizado dos discentes das universidades e estão diretamente relacionados às 

atividades acadêmicas. Em Divulgação Científica, estão os artigos que tratam sobre a 

comunicação como meio de difusão do saber científico produzido na universidade.  

Em Comunicação Organizacional/Institucional, localizam-se os estudos que abordam 

a atuação dos setores administrativos de comunicação das universidades e/ou os produtos de 

comunicação que contribuem para a divulgação da imagem da universidade enquanto 

instituição e/ou reflexões teóricas sobre o tema. Já em Comunicação Pública, estão as 

pesquisas que abordam a comunicação praticada na universidade como direito de todo 

cidadão e dever da instituição de prestação de contas com a sociedade.  

Após a seleção dos eixos, os artigos foram lidos uma segunda vez com o objetivo de 

identificar aproximações e distanciamentos entre os objetos e as abordagens das pesquisas. A 

seguir, serão explicitados os objetos de estudo dos artigos – selecionados na primeira leitura – 

e a análise de cada um dos estudos, a partir das perspectivas identificadas.  

3. A pesquisa sobre comunicação nas universidades públicas: objetos e perspectivas 

teórico-metodológicas 

O levantamento feito indica que a comunicação nas universidades públicas ainda é 

pouco explorada em estudos acadêmicos. Nas 14 revistas, em 18 anos, somente 10 artigos 

foram encontrados, conforme já explicitado no tópico de Metodologia. Ao analisar 

detalhadamente cada um dos estudos, numa segunda leitura, foi possível verificar também que 

não há uma linha teórica ou metodológica que unifique as discussões. São temas diversos e 

plurais, com diferentes direcionamentos teóricos e metodológicos. 

 

Quadro 2: Referências, título dos artigos e revista em que estão publicados 
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(Produzido pela autora) 

Referências Título dos artigos Revista 

AVELAR; 

LOPEZ; SILVA, 

2016 

Panorama das webradios de universidades federais 

do Sul do Brasil 

Estudos em 

Jornalismo e 

Mídia 

BOARATTI; 

SIGNATES, 

2001 

Estado e Comunicação: o caráter público das 

emissoras estatais. A Rádio Universitária de Goiânia 

como estudo de caso 

Comunicaçã

o e 

Informação 

CARMO; 

PESSONI, 2016 

A divulgação científica nas universidades do grande 

ABC: inovações ou repetições de formatos? 

Comunicaçã

o e 

Informação 

COLVERO; 

COMASSETTO; 

RHODEN, 2016 

A integração pelas ondas do rádio: a rede educativa 

da Universidade Federal do Pampa 

Conexão: 

Comunicaçã

o e Cultura 

CRUZ, 2007 Comunicação organizacional e pressupostos da 

comunicação integrada: a experiência em uma 

universidade na implementação/reestruturação do 

jornal institucional 

Conexão: 

Comunicaçã

o e Cultura 

MAFRA, 2016 Diálogo público, instituições científicas e 

democracia: reflexões sobre a constituição de uma 

política de comunicação organizacional 

Intercom: 

Revista 

Brasileira de 

Ciências da 

Comunicaçã

o 

ROCHA, 2006 Suplementos Jornalísticos e Universidade: 

Informação ou Imagem 

E-COMPÓS 

VICENTE; 

VERSUTI, 2015 

Rádio educativa e mídias sociais digitais: 

perspectivas e desafios da fanpage da Rádio Unesp 

Organicom: 
Revista 
Brasileira de 
Comunicaçã
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FM o 
Organizacio
nal e 
Relações 
Públicas. 

VOISIN, 2001 Extensão e Comunicação: anotações para um debate Intercom: 
Revista 
Brasileira de 
Ciências da 
Comunicaçã
o 

ZUCULOTO et 

al, 2017 

A articulação entre ensino, pesquisa e extensão em 

radiojornalismo: a experiência da Rádio Ponto 

UFSC 

Estudos em 

Jornalismo e 

Mídia 

 

Em relação ao objeto estudado, a maior parte dos estudos selecionados analisam as 

rádios, as TVs e as webrádios universitárias (VOISIN, 2001; COLVERO; COMASSETTO; 

RHODEN, 2016; BOARATTI; SIGNATES, 2001; AVELAR; LOPEZ; SILVA, 2016; 

ZUCULOTO et al, 2017). A pesquisa de Voisin (2001) estuda os veículos de comunicação 

como ferramentas para viabilizar ações de extensão universitária. Colvero, Comassetto e 

Rhoden (2016) tem como objeto o projeto de implantação da Rede Educativa da Universidade 

Federal do Pampa (Unipampa), analisando a iniciativa da universidade gaúcha e refletindo 

sobre o ideal de comunicação educativa em uma rádio universitária. 

Boaratti e Signates (2001) desenvolvem pesquisa sobre a rádio universitária de 

Goiânia, suas particularidades históricas, seu funcionamento, além dos conflitos e 

contradições vividos pelos sujeitos envolvidos na rotina do veículo. Avelar, Lopez e Silva 

(2016) estudam as webrádios de universidades federais que possuem curso de jornalismo e se 

localizam na região Sul do Brasil, a partir do levantamento histórico e de funcionamento das 

emissoras e a relação disso com a atuação nos cursos. Zucoloto et al (2017) escolheu o projeto 

de extensão Rádio Ponto UFSC (da Universidade Federal de Santa Catarina) como objeto, 

analisando a atuação do veículo de comunicação no ensino, na pesquisa e na extensão. 

Os estudos têm em comum, além do objeto escolhido, a inserção das rádios e das TVs 

universitárias numa discussão mais ampla que insere os veículos em um projeto ou mostra 
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como esses veículos podem apoiar o ensino, a pesquisa e a extensão na universidade. No 

entanto, enquanto Colvero, Comassetto e Rhoden (2016), Boaratti e Signates (2001), Avelar, 

Lopez e Silva (2016) e Zucoloto et al (2017) fazem essa discussão, partindo de objetos 

empíricos bem específicos e delimitados - uma rádio específica ou um grupo de rádios de uma 

região -, Voisin (2001) discute a função dos meios de comunicação nas universidades, a partir 

de uma pesquisa bibliográfica sobre extensão universitária, sem fazer estudo empírico.  Todos 

os estudos têm abordagens mais históricas, teóricas e reflexivas, não fazendo análises de 

práticas, rotinas ou conteúdos. 

Outras pesquisas têm como objeto as produções dos profissionais de comunicação 

e/ou setores de comunicação (CRUZ, 2007; VICENTE; VERSUTI, 2015; CARMO; 

PESSONI, 2016). Cruz (2007) escolhe como objeto a implementação e a reestruturação do 

jornal institucional de uma universidade no Rio Grande do Sul. Vicente e Versuti (2015) 

estuda a fanpage da Rádio Unesp FM (da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 

Filho”), a partir da análise das publicações. Carmo e Pessoni (2016) discutem a presença de 

divulgação científica, a partir da análise dos sites de três universidades do grande ABC 

Paulista. As pesquisas de Cruz (2007) e Vicente e Versuti (2015) se aproximam na medida em 

que estudam produtos produzidos diretamente por profissionais de comunicação. No entanto, 

o primeiro é mais voltado ao estudos das práticas profissionais, enquanto o segundo foca na 

análise do conteúdo produzido. Já o estudo de Carmo e Pessoni (2016) leva em consideração 

ações organizadas também por outros setores das universidades que atuam com divulgação 

científica.  

O estudo de Mafra (2016) traz como objeto uma discussão acerca da Comunicação 

Pública da Ciência nas instituições científicas e a relação com a Comunicação Organizacional. 

Tem uma abordagem mais teórica e reflexiva, sem pesquisa empírica, assim como a pesquisa 

de Voisin (2001). Existe ainda mais um estudo que se diferencia dos demais por abordar 

comunicação e universidade a partir de publicações externas (ROCHA, 2006). Rocha (2006) 

tem como objeto de estudo os discursos apresentados sobre a universidade em suplementos 

jornalísticos de jornais da região Sul do Brasil, que abordam temáticas em que a universidade 

ou algum de seus atores são personagens principais. A pesquisa foca no estudo do conteúdo 

das publicações. 

A partir da análise dos objetos das pesquisas sobre comunicação e universidades, foi  

possível identificar a presença de objetos empíricos e teóricos, com uma tendência para as 
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pesquisas empíricas. No grupo de objetos de pesquisa empíricos estão os estudos mais 

voltados para práticas profissionais, aqueles mais históricos e os estudos que analisam o 

conteúdo das produções. Entre os objetos teóricos, os estudos apresentam pesquisas 

bibliográficas, com reflexões sobre a temática em questão. Nenhum dos artigos estudados 

escolheu como objeto de estudos os profissionais que atuam nos setores de comunicação, 

sejam jornalistas, relações públicas, publicitários, entre outros.    

Os objetos também apontam para duas grandes tendências nos estudos de 

comunicação nas universidades: o estudo da comunicação como atividade desenvolvida em 

uma instituição pública de pesquisa por profissionais contratados para este fim e o estudo da 

comunicação como parte do ensino-aprendizado dos estudantes. Essas tendências também 

podem ser observadas na análise das perspectivas teórico-metodológica dos estudos.  

Na análise das perspectivas teórico-metodológicas mais utilizadas nas pesquisas sobre 

comunicação nas universidades públicas foram identificadas quatro áreas de predominância 

dos estudos. Uma que está relacionada à tendência do estudo da comunicação como parte do 

ensino-aprendizado dos estudantes - comunicação como apoio ao Ensino e/ou Extensão e/ou 

Pesquisa (VOISIN, 2001; AVELAR, LOPEZ E SILVA, 2016; ZUCOLOTO et al, 2017) e 

outras três relacionadas à tendência do estudo da comunicação como atividade desenvolvida 

em uma instituição pública de pesquisa por profissionais contratados para este fim – 

divulgação científica (CARMO; PESSONI, 2016), comunicação pública (BOARATTI; 

SIGNATES, 2001) e comunicação organizacional/institucional (CRUZ, 2007; VICENTE; 

VERSUTI, 2015; COLVERO; COMASSETTO; RHODEN, 2016; ROCHA, 2006; MAFRA, 

2016). 

Cada uma das perspectivas será detalhada a seguir.  

a) Comunicação como apoio ao Ensino e/ou Extensão e/ou Pesquisa 

As universidades públicas federais brasileiras estão alicerçadas no princípio da 

indissociabilidade do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, de acordo com o art. 207 da 

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). Portanto, as atividades desenvolvidas nas 

universidades têm como objetivo desenvolver esse tripé, até mesmo aquelas atividades mais 

direcionadas às práticas administrativas precisam trabalhar para o cumprimento do princípio 

constitucional. Consequentemente, na universidade, as práticas de comunicação podem servir 

de apoio ao Ensino, à Pesquisa e à Extensão, conforme apontam as pesquisas de Voisin 

(2001), Avelar, Lopez e Silva (2016) e Zucoloto et al (2017). 
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Os estudos de Voisin (2001) e Zucoloto et al (2017) aproximam-se na medida em que 

focam na extensão universitária. De acordo com Voisin (2001), todos os veículos de 

comunicação das universidades - rádios, TVs, jornais, revistas, livros, publicações impressas 

diversas e sites – promovem “a extensão da produção universitária à sociedade através dos 

diversos suportes, favorecendo o intercâmbio entre atores acadêmicos e comunidade” 

(VOISIN, 2001, pág. 3). No entanto, há uma diferença entre as pesquisas já que Voisin (2001) 

aborda somente a extensão universitária e Zucoloto et al (2017) trata sobre a extensão 

universitária a partir de uma perspectiva de articulação com o ensino e a pesquisa.  

A pesquisa de Avelar, Lopez e Silva (2016), ao abordar as webrádios ligadas aos 

cursos de jornalismo na região Sul, difere dos demais estudos, pois orienta teoricamente o 

trabalho para a abordagem dos veículos a partir de uma perspectiva do ensino de graduação e 

da comunicação educativa. Segundo as autoras, as webrádios surgiram para contribuir com o 

ensino dos estudantes de Jornalismo, a fim de que os cursos formem cidadãos críticos e não 

‘apertadores de botões’, e com a formação da sociedade em geral. “Todavia, para que tal fato 

se concretize, faz-se necessário fortalecer os meios de comunicação vinculados à academia 

para que eles se tornem referências de credibilidade e isenção na sociedade” (AVELAR; 

LOPEZ; SILVA, 2016, p. 106). 

No percurso metodológico, todos os estudos partem de referência teórico e histórico 

para, em seguida, fazer uma análise do objeto da pesquisa. Enquanto Voisin (2001) e 

Zucoloto et al (2017) se assemelham no uso de teorias sobre extensão, Avelar, Lopez e Silva 

(2016) traz como aporte teórico com base discussões sobre rádio e gênero educativo. Os 

estudos concluem que a atuação das universidades públicas federais em comunicação na 

extensão ainda é muito instável e tímida (VOISIN, 2001) e que as ações de comunicação 

podem construir integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, tanto para os discentes 

como para os docentes (ZUCOLOTO et al, 2017). Além disso, os produtos comunicativos 

desenvolvidos pelos estudantes são potenciais instrumentos para se construir uma sociedade 

democrática e livre (AVELAR, LOPEZ e SILVA, 2016). 

 

 

b) Divulgação Científica  
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Outra perspectiva teórica-metodológica encontrada nos artigos selecionados é a  

Divulgação Científica (CARMO; PESSONI, 2016). Os autores consideram a divulgação 

científica como uma atividade que pretende transmitir “os conhecimentos científicos e 

tecnológicos à população para que essa possa utilizá-los nas suas atividades cotidianas e 

tomadas de decisão acerca da família, da comunidade ou da sociedade como um todo” 

(CARMO; PESSONI, 2016, p. 88). As universidades, conforme os pesquisadores, como 

instituições geradoras de conhecimento e de incentivo à pesquisa, devem ser responsáveis 

pelo fortalecimento da cultura da divulgação científica.  

Na pesquisa, apontam que a divulgação científica é um importante instrumento para a 

fortalecer a cultura científica nas universidades e não inclui só os jornais, revistas, rádio, TV, 

portais, mas também livros didáticos, palestras, histórias em quadrinhos, campanhas 

publicitárias ou de educação, espetáculos de teatro com a temática de ciência e tecnologia. 

Além disso, indicam que há dois modelos de divulgação científica: o primeiro mais vertical e 

unilateral, em que o especialista fala e público leigo escuta, e o segundo mais democrático e 

aberto ao diálogo, com o receptor ativo no processo. “Levar ciência para o cotidiano das 

pessoas (...) é levar em consideração que ele tem um conhecimento prévio de algo e uma 

história que pode servir de contexto para o recebimento de informações científicas e essas 

contribuírem para o seu cotidiano” (CARMO; PESSONI, 2016, p. 92). 

A metodologia da pesquisa envolveu revisão bibliográfica de temas relacionados à 

divulgação científica e cultura científica, análise documental dos sites das universidades do 

ABC Paulista e entrevistas com profissionais responsáveis pela área de divulgação científica 

das universidades – em algumas universidades esta área faz parte da Pró-reitoria de Pesquisa e 

em outras do setor de comunicação. O estudo conclui que a cultura de divulgação científica 

ainda é frágil nas universidades. Apesar de todas demonstrarem interesse em desenvolver, 

nenhuma das instituições possuía um fluxo de comunicação para divulgação científica, à 

época da realização da pesquisa.  

c) Comunicação Organizacional/Institucional 

A perspectiva teórico-metodológica da comunicação organizacional/institucional está 

relacionada às pesquisas que consideram a comunicação como um instrumento que é parte da 

rotina da organização e serve para alcançar objetivos institucionais, tais como a relação com 

os públicos e/ou a sociedade (VICENTE; VERSUTI, 2015; COLVERO; COMASSETTO; 
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RHODEN, 2016; MAFRA, 2016) ou os aspectos relacionados à imagem da instituição 

(CRUZ, 2007; ROCHA, 2006).   

 As pesquisas apresentam, sob diferentes perspectivas, novos paradigmas aplicados aos 

estudos organizacionais e estratégicos. Esses paradigmas apontam que “as organizações 

precisam estabelecer relações e modelos de gestão contemporâneos que contemplem a visão 

sistêmica e relacional dos processos administrativos e da dinâmica institucional (CRUZ, 

2007). Por isso, não se discute comunicação sem falar sobre a importância da cultura 

organizacional para a construção da comunicação no âmbito das organizações, sob pena de 

fazer interpretações de forma fragmentada, desconsiderando a visão sistêmica. A cultura 

organizacional, portanto, constitui-se “no elemento norteador das organizações, pois orienta 

os comportamentos dos indivíduos que passam, então, a conviver em uma unidade de 

sociedade empresarial específica, repleta de construções/desconstruções das relações sociais” 

(CRUZ, 2007, pág. 195). 

 Cruz (2007) define cultura organizacional como um “conjunto de crenças e valores 

específicos de uma determinada organização, traduzido por hábitos, mitos, ritos, tabus, 

mentalidade da organização, estilo de direção, comportamentos, criações, rompimentos e 

recodificações” (CRUZ, 2007, p. 195). São os aspectos, formais ou informais, que constroem 

a identidade de uma organização e a torna única, diante de outras. Para Mafra (2016), essa 

cultura organizacional, nas instituições científicas, está permeada pela pluralidade de visões, 

típica da construção do conhecimento científico, e de necessidade de uma abertura ao diálogo 

público, demanda da accountability (prestação de contas) que coloca sobre as universidades a 

responsabilidade de dar justificativas públicas do papel que têm desempenhado socialmente, 

com recursos públicos.  

 Ao tratar sobre comunicação organizacional/institucional, há pesquisas que se 

assemelham na perspectiva de pensar a comunicação organizacional dentro das universidades 

a partir dos públicos envolvidos, priorizando o diálogo mais aberto e democrático com esses 

públicos. No estudo de Vicente e Versuti (2015), a partir da análise das postagens na fanpage 

da Rádio Unesp FM, são defendidas as ideias de contato direto e aberto com os públicos, já 

que se trata de uma rádio pública e educativa. Colvero, Comassetto e Rhoden (2016), ao 

apresentar a proposta de implantação da Rede Educativa de Rádios da Universidade Federal 

do Pampa (Unipampa), prevê a importância da relação entre a rádio e a comunidade local para 

o desenvolvimento da educação e da cultura da região. Mafra (2016) também ressalta a 
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importância do relacionamento com os públicos, mas na perspectiva teórica de relacionar a 

comunicação organizacional com a comunicação pública da ciência, propondo um tipo de 

comunicação pautada nos processos dialógicos, públicos e reflexivos nas organizações 

científicas.  

Cruz (2007) e Rocha (2006) se diferem das demais pesquisas por focarem os estudos 

de aspectos relacionados à imagem da instituição. Ainda assim há diferença entre as duas. 

Enquanto o estudo de Cruz (2007) analisa a eficácia de um jornal institucional, na efetivação 

ou não da comunicação institucional, a pesquisa de Rocha (2006) faz um estudo da relação 

entre a universidade e a mídia, a partir da análise da representação de universidades gaúchas 

em suplementos de jornais da região Sul. A pesquisa aponta para o modo como as instituições 

universitárias buscam legitimidade de seu mundo, e consequentemente fortalecimento da 

imagem institucional, através de discursividades jornalísticas.  

O percurso metodológico dos estudos consistiu em discussões teóricas sobre a 

temática em questão e, num segundo momento, em análise empírica do objeto. Apenas o 

estudo de Mafra (2016) se diferenciou por apresentar uma discussão teórica, sem análise 

empírica, acerca da relação entre a comunicação organizacional e a comunicação pública da 

ciência.  

As pesquisas apontam problemas na forma de atuação da comunicação nas instituições 

de ensino superior, como a presença ainda incipiente nas redes sociais, já que não é necessário 

estar somente presente, mas ativo e receptivo ao processo dialógico (VICENTE; VERSUTI, 

2015) e a dificuldade de compreender a comunicação organizacional, que é praticada de 

forma fragmentada e incompleta, por falta de um planejamento estratégico de comunicação 

organizacional (CRUZ, 2007). Há crítica também à falta de abertura ao diálogo público 

(MAFRA, 2016), apesar de já ter havido relativa abertura, diante do contexto contemporâneo 

tenso e controverso, em que estão inseridas as instituições científicas, com demanda por 

interlocução pública que a sociedade cobra dos ambientes científicos.  

d) Comunicação Pública  

Outra perspectiva encontrada nos estudos foi a pesquisa sobre comunicação, a partir 

de conceitos relacionados à comunicação pública em contraste com a estatal (BOARATTI; 

SIGNATES, 2001). Para definir a comunicação na esfera pública, os autores apontam 

contradições no surgimento da dicotomia de público/privado, que transformou tudo aquilo 
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que é publicizado e visível no conceito de público, despotilizando-o. “A noção de público, 

definida como visibilidade e discutibilidade das questões políticas e sociais relevantes, perde 

sua força com o surgimento das sociedades nas quais a comunicação se institucionaliza. 

(BOARATTI; SIGNATES, 2001, p. 145). 

A partir de um estudo de caso da Rádio Universitária de Goiânia, a pesquisa aponta 

que não é a relação estatal que vai garantir o caráter público de uma emissora. “No âmbito do 

funcionamento das instituições estatais de comunicação social, a natureza jurídica de seu 

estatuto institucional é condição insuficiente para determinar a sua natureza pública 

(BOARATTI; SIGNATES, 2001, p. 154). Conforme os pesquisadores, apesar das garantias 

institucionais favorecerem a consideração de um interesse público, vinculado a ações de mais 

longo prazo, desencadeiam também contradições, que aparecem na forma do corporativismo, 

das lutas de poder, cujas origens estão geralmente em interesses privados das pessoas 

envolvidas.  

A metodologia da pesquisa, além do estudo de caso, considerou também pesquisa 

bibliográfica sobre os conceitos de público e privado. Como resultado, o estudo mostrou a 

necessidade de se repensar o conceito de público, quando aplicado à institucionalização e ao 

funcionamento das organizações de comunicação, sejam estatais ou privadas25. No caso das 

emissoras estatais, como as rádios universitárias, os autores sugerem a desconexão teórico-

conceitual entre público e estatal para, em seguida, reconhecer as contradições que aparecem 

no funcionamento prático dessas organizações, conferindo um novo sentido ao caráter público 

que se quer dessas instituições.  

4. Considerações finais 

As pesquisas que tratam sobre a interface entre comunicação e universidade não 

seguem uma tendência única, como foi possível observar nos tópicos acima. No entanto, por 

meio do levantamento, foi possível perceber tendências e preferências na escolha dos estudos 

realizados nos últimos anos. Há uma predominância das pesquisas empíricas que estudam 

rádios, webrádios, TVs universitárias e a produção dos profissionais e/ou dos setores de 

comunicação das universidades. Em relação ao viés teórico-metodológico, existe um 

predomínio das pesquisas que situam a comunicação no campo da comunicação 

                                                           

25  Mesmo privadas, as organizações que oferecem serviço de rádio e TV, por exemplo, estão disponibilizando 
um serviço público e ocupam um espaço público (o espectro), administrado pelo Estado 
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organizacional/institucional ou como instrumento de apoio para as atividades de pesquisa, 

ensino e/ou extensão.  

Em relação à quantidade, os estudos ainda são incipientes. No entanto, a escassez de 

reflexões sobre o tema, apesar de demonstrar um déficit de pesquisas na área, também aponta 

para a possibilidade de lançar o olhar para novos temas e estudos que se proponham a analisar 

de que forma a comunicação se insere na universidade, não só observando questões 

administrativas de um setor exclusivo, mas também iniciativas acadêmicas. Uma outra 

abordagem de pesquisa, como o presente estudo, seria analisar de que maneira ocorre a 

negociação da identidade dos profissionais jornalistas (ou mesmo os demais profissionais da 

comunicação) que atuam com comunicação nas universidades e enfrentam diariamente 

conflitos na rotina de trabalho, devido ao caráter plural da instituição em que estão inseridos. 

Há a possibilidade de estudos sobre as rotinas de produção dos setores de 

comunicação, das TVs ou rádios universitárias. Estudos de recepção com os públicos que 

compõem a comunidade acadêmica também podem ser feitos. Existe ainda espaço para 

pesquisas sobre práticas de comunicação que contribuam para a divulgação científica. Há 

também a necessidade de ampliar as reflexões teóricas em torno da natureza das práticas de 

comunicação num ambiente como a universidade, complexo e heterogêneo, composto por 

diferentes culturas profissionais. Todas essas perspectivas podem ser estudadas por meio de 

diferentes abordagens teórico-metodológicas, abrindo espaço para uma reflexão ampla sobre a 

comunicação no ambiente universitário. 

Além de apontar tendências e novas perspectivas, o levantamento das pesquisas 

contribuiu para identificar o caráter dialético da atuação da comunicação nas universidades, 

que, além de precisar lidar cotidianamente com a influência de diferentes culturas 

profissionais, oscila entre princípios que podem ser contraditórios. De um lado, atua no 

fortalecimento da formação universitária e cidadã, na difusão do conhecimento científico, na 

prestação pública de contas, na mobilização de atividades plurais e democráticas. Por outro 

lado, trabalha na divulgação de serviços, na preservação de uma identidade e de uma imagem 

organizacional, no modelo de gestão mais voltado para práticas empresariais. Ou seja, ao 

mesmo tempo em que precisa atuar em prol da comunidade acadêmica e da sociedade em 

geral, de forma democrática, trabalha levando em consideração a prestação de serviços e a 

imagem da instituição, tal qual as organizações que estão dentro de um contexto capitalista e 
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mercadológico. Dessa forma, confirma o cenário de múltiplos pertencimentos no qual a 

universidade está inserida, e a atuação da comunicação expressa isso.  
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Graziele Rodrigues de OLIVEIRA26 

RESUMO: Este trabalho apresenta uma reflexão e articulação das reportagens do livro A vida 

que ninguém vê, da jornalista Eliane Brum com o livro A invenção do cotidiano, de Michel de 

Certeau. O estudo busca discutir acerca do cotidiano de personagens inseridos numa geografia 

cultural em transição. Para análise foram pinçadas histórias de personagens com algo em 

comum: a invisibilidade. Também a discussão sobre a contribuição da autora para a formação 

de uma paisagem humana dos espaços urbanos. Para tanto, é comum encontrar nos jornais 

notícias com base estatística, e na busca de trazer à tona o heterogêneo do cotidiano, Eliane 

Brum desvela em suas reportagens um cotidiano escondido pelas estatísticas e pelas máscaras 

da noticiabilidade homogênea. 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo literário; paisagem humana; invenção do cotidiano. 

 

ABSTRACT: This work presents a reflection and articulation of the reports of the book A 

vida que ninguém vê, of the journalist Eliane Brum with the book The practice of everday life, 

of Michel de Certeau. The study seeks to discuss the daily life of characters inserted in a 

cultural geography in transition. For analysis we have pinned stories of characters with 

something in common: invisibility. Also the discussion about the contribution of the author to 

the formation of a human landscape of the urban spaces. For that, it is common to find news 

in the newspapers with statistical bases, and in the search to bring up the heterogeneous of 

daily life, Eliane Brum reveals in her reports a daily hidden by statistics and by the masks of 

homogeneous news. 

 

KEYWORDS: Literary journalism; human landscape; practice of everyday life. 

1. Introdução 

                                                           

26 Mestranda em Literatura Comparada pela Universidade Federal Latino-Americana (UNILA). Especialista em 
Geopolítica e Relações Internacionais pela Rede de Educação Claretiano. Graduada em Comunicação Social – 
Jornalismo pela União Educacional de Cascavel (Univel-2015) e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 
pelo Centro de Ensino Superior de Maringá (Unicesumar -2010). Bolsista DS- Unila. 
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Neste artigo pretende-se fazer uma reflexão sobre a experiência da vida cotidiana 

marginalizada presentes nas reportagens do livro A vida que ninguém vê (2006), de Eliane 

Brum. No entremeio da divulgação de notícias marcadas pelos dados estatísticos e pelo 

imaginário coletivo superficial em torno dos fatos cotidianos, o jornalismo literário surge para 

visibilizar um cotidiano plural e mais humano. Assim, este estudo se propõe em problematizar 

as reportagens literárias da jornalista Eliane Brum, à luz de Michel de Certeau em A invenção 

do cotidiano (1998). 

Parte-se da ideia de que a veiculação de notícias que tendem a trazer mais números 

(dados econômicos e quantitativos) esconde as inúmeras e autênticas formas de vivências. 

Ainda que haja uma força controladora e que esta tente controlar os indivíduos por meio da 

representação de uma visão de mundo hegemônica, que dita as regras de ser e estar no mundo, 

para Certeau (1998) o cotidiano ocorre nas relações sociais, ou seja, é na interação entre os 

sujeitos que as práticas cotidianas serão desenvolvidas, a ponto de formas novas formas de 

vivências: “As táticas do consumo, engenhosidade do fraco para tirar partido do forte vão 

desembocar então em uma politização das práticas cotidianas” (CERTEAU, 1998, p. 45). O 

autor diz que a recepção e ação dos grupos com relação às informações hegemônicas são 

sempre imprevisíveis, “a presença e a circulação de uma representação (ensinada como 

código da promoção socioeconômica por pregadores, por educadores ou por vulgarizadores) 

não indicam de modo algum o que ela é para seus usuários” (CERTEAU, 1998, p. 39). Desta 

maneira, o cotidiano é formado pelas relações entre os indivíduos, na imprevisibilidade do 

acaso, portanto, o consumo das informações não é passivo. 

Assim, a narrativa do livro A vida que ninguém vê (2006) traz representações destas 

vivências cotidianas marcadas pelo acaso, pelo uso da tática: 

A figura atual de uma marginalidade não é mais a de pequenos grupos, mas uma 
marginalidade de massa; atividade cultural dos não produtores de cultura, uma 
atividade não assinada, não legível, mas simbolizada, e que é a única possível a 
todos aqueles que no entanto pagam, comprando-os, os produtos-espetáculos onde 
se soletra uma economia produtivista. Ela se universaliza. Essa marginalidade se 
tornou maioria silenciosa. Isto não quer dizer que ela seja homogênea. Os processos 
pelos quais se efetua o reemprego de produtos ligados juntos em uma espécie de 
língua obrigatória tem funcionamentos relativos a situações sociais e as relações de 
forças. (CERTEAU, 1998, p. 44) 

Também ao trazer nas narrativas do jornal as histórias de um lugar, do espaço social 

daquele sujeito, Eliane Brum apresenta uma paisagem humana fora do contexto habitual do 

jornal.  Como compreensão dos conceitos acerca de paisagem se utiliza as bibliografias 

Pontos de vista sobre as percepções da paisagem (1990) e  Poética e filosofia da paisagem 
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(2013), de Michel Collot, pois este fornece uma ideia de paisagem que é atravessada pelas 

ações humanas.  

2. A autora Eliane Brum 

Gaúcha da cidade de Ijuí, Eliane Brum é jornalista, documentarista e escritora, se 

intitula como “escutadeira”, pois para a autora, saber ouvir é a tarefa mais importante para a 

elaboração de uma narrativa mais condizente com a realidade de um personagem. Assim, a 

autora capta a literatura das ruas, dos lugares comuns e documenta nos principais jornais do 

país. Trabalhou para o jornal Zero Hora por 11 anos, foi repórter especial da Revista Época 

por 10 anos, atualmente escreve para o jornal El País (português e espanhol) e para o jornal 

The Guardian (inglês), em ambos os jornais, Eliane Brum capta o cotidiano e transforma em 

reportagens literárias.  

Com a produção de reportagens Eliane Brum venceu mais de 40 prêmios nacionais e 

internacionais, entre eles, o prêmio Esso, Vladimir Herzog, Sociedade Interamericana de 

Imprensa e o Troféu Especial de Imprensa da ONU. Escreveu seis livros: Uma Duas, o seu 

único romance, O Olho da Rua: uma repórter em busca da literatura da vida real, Meus 

desacontecimentos: a história da minha vida com as palavras, o primeiro livro, Coluna 

Prestes: o avesso da lenda, que lhe rendeu o prêmio Açorianos de autora revelação (neste 

livro Eliane Brum entrevista 100 pessoas sem vínculo político e que testemunharam a 

passagem da Coluna Prestes em pequenas comunidades pelo Brasil) e o livro A Vida Que 

Ninguém Vê, que vamos discutir neste artigo, cuja obra recebeu o Prêmio Jabuti de melhor 

livro de reportagem do ano de 2006. O livro é resultado de uma série de colunas divulgadas 

pelo Jornal Zero Hora em 1999, composto por 23 reportagens de personagens que vivem no 

Estado do Rio Grande do Sul com vidas comuns e/ou marginalizadas, sujeitos à exclusão, ou 

ao desaparecimento dentro da hierarquia de poder na sociedade. 

3. A invenção da paisagem humana no Rio Grande do Sul 

Uma paisagem se revela em múltiplas definições, mas para Collot (1990), a concepção 

de paisagem natural perde-se o fundamento quando a ação do sujeito no espaço está 

intrinsecamente associada, além da transformação do ambiente pelas pessoas, o olhar do 

sujeito para o ambiente também é composto pela cultura e experiências, que a partir de então 

surgirá as interpretações para ademais do espaço enxergado. Assim, a paisagem não é dada 

http://desacontecimentos.com/livros/o-olho-da-rua-uma-reporter-em-busca-da-literatura-da-vida-real/
http://desacontecimentos.com/livros/meus-desacontecimentos/
http://desacontecimentos.com/livros/meus-desacontecimentos/
http://desacontecimentos.com/livros/meus-desacontecimentos/
http://desacontecimentos.com/livros/a-vida-que-ninguem-ve/
http://desacontecimentos.com/livros/a-vida-que-ninguem-ve/
http://desacontecimentos.com/livros/a-vida-que-ninguem-ve/
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em completude, pois uma mesma paisagem para um sujeito será diferente para outro, a rede 

de significações é infinita, e as lacunas oferecem uma ampla rede semântica.  

 Além da paisagem não se referir a um objeto sozinho e independente dos elementos 

que a compõe, para Collot (1990) a paisagem é uma janela para a interpretação de ínumeras 

nuances sobre a cultura dos sujeitos (identidades, economia, crenças e costumes), deste modo 

a construção literária tanto do autor/a como do leitor/a se vale da compreensão da língua, das 

práticas cotidianas, do conhecimento de mundo para a interpretação dos conglomerados de 

símbolos e signos para lhe fazer sentido, “A paisagem não é objeto autônomo em si face do 

qual o sujeito poderia se situar em uma relação de exterioridade; ela se revela numa 

experiência em que o sujeito e objeto são inseparáveis” (COLLOT, 1990, p. 22). 

Sendo assim, o imaginário social completa as lacunas referentes ao local da narrativa e 

por meio das características culturais/sociais do espaço narrado consegue-se refletir sobre a 

união do sujeito e do objeto enxergado na paisagem. Para exemplificar este contexto destaco 

um primeiro fragmento da reportagem de Eliane Brum para análise, o texto é intitulado como 

Menino do Alto: 

O menino é desde então um prisioneiro no alto da torre da cidade. Suas pernas eram 
as únicas asas que tinha para voar sobre o fosso entre dois mundos. Tão perto do 
céu, estava no inferno. Para meninos de pernas assassinadas do alto, de nada serve 
uma cadeira de rodas. Quem tem os dois pés precisa de outros dois. Nos dias de 
chuvarada só se caminha como bicho. (BRUM, 2007, p. 72). 

No texto a frase, “tão perto do céu, estava no inferno”, revela uma interpretação do 

espaço e dos sujeitos nele inseridos, “do alto” de um morro, próximo ao “céu”, através de 

uma visualização imaginativa, enxerga-se uma paisagem de periferia, que mesmo as pessoas 

que não tem deficiência física tem o acesso à cidade27 dificultado, neste sentido a cidade é um 

“produto” em que só as pessoas favorecidas economicamente tem acesso, o que o autor 

Lefebvre chama de direito à cidade: “A proclamação e a realização da vida urbana como 

reino do uso (da troca e do encontro separados do valor de troca) exigem o domínio do 

econômico (do valor de troca, do mercado e da mercadoria) e por conseguinte se inscrevem 

nas perspectivas da revolução sob a hegemonia da classe operária” (LEFEBVRE, 2001, p. 

139). Assim o que é fundamental perceber é que a paisagem revela a situação socioeconômica 

da região metropolitana de Porto Alegre, recorre-se ao conjunto de saberes para decifrar que 

para além da paisagem periférica descrita, há a paisagem de “dois mundos” diferentes, o do 

                                                           

27 Cidade enquanto espaços urbanos de moradia, de lazer e de relações sociais. 
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rico e o do pobre, a desigualdade social. Desta forma, a paisagem e o humano são indivisíveis 

ao ponto da paisagem revelar a situação do sujeito e o sujeito revelar a situação da paisagem. 

Para Certeau (1998) a paisagem é espaço quando ocorre uma articulação no lugar, 

quando a repórter adentra no lugar, observa, registra e interage com os sujeitos, o lugar se 

torna espaço. Por meio da narrativa de Brum (2007), constrói-se esta articulação de lugar 

repleto de significantes e significados. O espaço é vivido de diversas formas, mas a narrativa 

é a construção de uma vivência própria, ou seja, um novo espaço é criado quando este é 

relatado. Neste caso a vista panorâmica do alto do morro ao qual o personagem está inserido, 

rompe com o estereótipo da bela vista do Guaíba para a cidade de Porto Alegre, revela outra 

paisagem até então desconhecida pelos leitores da reportagem, a paisagem humana e social. 

Na imaginação do leitor/a ocorre uma “invenção” de paisagem, o que não era 

enxergado, agora faz parte da memória, Certeau explica este contexto da seguinte forma: 

Astúcia, metáfora, combinatória, esta produção é igualmente uma “invenção” de 
memória. Faz das palavras as soluções de histórias mudas. O legível se transforma 
em memorável: Barthes lê Proust no texto de Stendhal; o espectador lê a paisagem 
de sua infância na reportagem de atualidades. A fina película do escrito se torna um 
remover de camadas, um jogo de espaços. Um mundo diferente (o do leitor) se 
introduz no lugar do autor. (1998, p. 49) 

É comum a atribuição de significado da palavra paisagem como “extensão de território 

que se abrange com um lance de vista” 28, mas nem por isso essa visualização é estática ou 

neutra; nos estudos de Cabral (2000), o autor destaca que a visualização de uma paisagem 

nunca é ingênua, o ato de ver sempre é carregado de sentidos e interpretações que são 

construídas a partir de um conhecimento prévio. Desta maneira a paisagem nunca vai mostrar 

o todo, sempre vai oferecer uma parte, mas o conjunto de informações e experiências do 

sujeito vai completar o espaço para compor uma significação maior do que apenas o quadro 

divisado, e que não será isolado. Também a relação da paisagem com o sujeito é dependente, 

pois o sujeito e a paisagem se completam, as experiências do sujeito são firmadas no espaço 

que lhe é envolvido, assim o leitor de Eliane Brum assimila um presente relativo na leitura da 

reportagem e se recorre à memória de um lugar que vai assumir o papel de mudança de olhar 

para o que não foi visto antes, no livro as palavras vão dar lugar à nova formação de 

imaginário.  
                                                           

28 Definição de paisagem retirado do dicionário Aurélio. HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Novo 
dicionário Aurélio. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1975. 
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Para Collot (2013) este fenômeno de decifrar a partir de uma paisagem as nuances do 

social e dos sujeitos envolvidos faz parte do “pensamento-paisagem” quando se escreve o ver, 

o pensar; e consequentemente o fazer são reformulados, pois passa a ser novas experiências e 

saberes do cotidiano.  

Há ainda a romantização das paisagens, que envolve efeitos, sentimentos inerentes ao 

ser humano que também são inseparáveis no texto, quando o sentido do texto da autora 

transita entre a informação dada e o misto de sentimentos narrados que Collot (2013) vai 

chamar de ponto de vista. A descrição narrativa sobre a paisagem não é desgarrada do ponto 

de vista e estas descrições estão sujeitas às interpretações sentimentais, pois provoca o pensar 

e o sentir (o sentir indignação, o sentir compaixão). Quando este misto de reflexões e 

sentimentos se junta, uma nova ação é inventada, o que se pode chamar de “invenção da 

paisagem”. 

4. Invenção do cotidiano em A vida que ninguém vê 

 O historiador Michel de Certeau traz vários estudos sobre os sujeitos às margens e 

como as relações sociais e econômicas são construídas no cotidiano. Para o estudo deste 

artigo destaco a obra A invenção do Cotidiano. Nesta obra Certeau (1998) analisa a subversão 

das pessoas frente às imposições das instituições econômicas e sociais, as resistências do 

sujeito perante o sistema socioeconômico, conceituadas por Certeau de “tática”, ou seja, é a 

ação do mais fraco em defesa da estratégia (o mais forte), que resulta no improviso. O “lado 

mais fraco” resiste sobre o mais forte, as instituições de domínio, o Estado, a escola, o 

mercado e a estruturação da sociedade. Pode-se relacionar com esta ideia o fragmento da 

reportagem abaixo, O colecionador das almas sobradas: 

Ninguém sabe dizer quando foi que Oscar Kulemkamp iniciou sua resistência. O 
fato é que dia após dia ele peregrina pelas ruas de Porto Alegre. Começou 
resgatando banquinhos amputados e lhes devolvendo as pernas. Acabou tomando 
para si pedaços da cidade. Vai de lixeira em lixeira, até onde alcança, recolhendo 
nacos de pau e de canos, ventiladores quebrados, brinquedos abandonados. Tarefa 
árdua, porque ele é um só no combatente contra um exército de 1,3 milhão de 
pessoas que todos os dias botam fora as sobras de suas vidas (BRUM, 2007, p. 48). 

 Oscar Kulemkamp é o personagem que foge da ordem, mesmo em um sistema de 

dominação, resiste. Neste quadro pode-se destacar que o sujeito Oscar Kulemkamp faz da 

“bricolagem” um estilo de vida, ao juntar objetos que pertenceram a outras pessoas, coleciona 

memórias, que mesmo contra os vizinhos que o denunciaram para a prefeitura, Oscar 

Kulemkamp resiste. Neste sentido relaciona-se a reportagem com a subversão do sujeito, que 
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quando é marginalizado ou excluído do convívio social, inventa um modo próprio de viver e 

dá significado ao que pelos padrões da sociedade “não deveriam” dar, forma-se um novo jeito 

de viver às margens (um novo cotidiano) e também cria um novo espaço para viver. 

Neste contexto Brum (2007) busca desvendar o que no geral a mídia esconde, o 

“sujeito subversivo”, o que os sujeitos fazem com suas vidas às margens? O que eles fazem 

com as informações recebidas? Certeau (1998) chama este fazer cotidiano, que muda no 

tempo as ações e métodos que “eram” para ser controlados e padronizados, de bricolagem, ou 

seja, recortes de informações, pedaços de pensamentos, relatos de experiências que formará 

uma ação, que vai inventar o cotidiano. 

Segundo Sousa (2016), a abordagem sobre um personagem num espaço “universal” 

abre discussões acerca de uma invenção do cotidiano, porque leva o/a leitor/a as indagações 

sobre o lugar em que o personagem é inserido. A casa de Oscar Kulemkamp, o local onde ele 

amontoa os objetos que encontra nas ruas, aponta para uma memória com novos significados 

sobre aquele espaço, remonta história do lugar, porque agora é o “lugar” que além de texto 

virou documento ao ser transposto para o jornal. 

O colecionador das almas sobradas é outra reportagem literária para análise, o texto 

faz várias referências às sobras em uma sociedade de consumo, “um mundo onde nem coisas 

nem pessoas sejam descartáveis” (BRUM, 2007, p.50). Não pelo consumo exacerbado e a 

produção de lixo (ou também por estes), mas principalmente por uma metáfora à sociedade de 

exclusão, refere-se ao descarte de pessoas quando estas não estão inseridas no processo de 

produção para o mercado, é um resgate à questão humana de uma sociedade que se vê na 

condição em que até as pessoas se tornaram produtos descartáveis: 

Um mundo onde nem coisas nem pessoas sejam descartáveis. Onde nada nem 
ninguém fique obsoleto depois de velho, quebrado ou torto. Um mundo onde todos 
tenham, igual valor. E a nenhum seja dado uma lixeira por destino. O número 81 da 
rua Bagé é o castelo de homem que inventou um mundo sem sobras. (BRUM, 2007, 
p. 50). 

Para Certeau (1998), as práticas cotidianas de uma “minoria” reafirmam as 

diversidades culturais, e mostra a resistência destas práticas à adoção de uma ordem arbitrária 

de ambientação dos espaços, ocorre assim uma recusa e outras maneiras de convivências são 

criadas na busca da identidade (pautada na filosofia de vida que lhe fizer sentido). 

 Desta maneira pode-se destacar outro personagem do livro em que atua contra as 

“determinações relacionais”, seu nome é Alverindo e seu espaço é o calçadão da Rua da Praia, 
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no centro cosmopolita da cidade de Porto Alegre, onde a pluralidade é mais visível e as 

pessoas no aglomerado de coisas e situações, passam sem se ver. O espaço que Alverindo está 

inserido perde a invisibilidade dos leitores da reportagem, inclusive da autora, como se pode 

apontar neste registro da reportagem O Sapo: 

O mais incrível é que o Sapo estava ali havia 30 anos. E há a mais de uma década 
cruzávamos na Rua da Praia. Minha cabeça no alto, a dele no rés do chão. Eu 
mirando seu rosto. Ele os seus pés. Só dias atrás tive a coragem de me agachar e 
nivelar nossos olhares, subvertendo as regras do jogo de que ambos participávamos. 
Não nos reconhecemos. (...) Sapo, como a maioria dos pedintes do centro, não está 
lá sozinho. É longa – e invisível – a rede que se estende por trás de cada um deles. 
(BRUM, 2007, p. 60-61) 

Aqui dá pra se dizer que a obra de Eliane Brum desvia o leitor do pensamento 

homogêneo, e revela personagens que são desvios da ordem vigente, seja pela necessidade de 

sobrevivência ou por simplesmente romper com a ordem e relação social, se situando às 

margens, o que Certeau (1998) chama de “tática”, um agir rápido em resposta da estratégia 

imposta. 

Bocchetti (2015) em estudos sobre o cotidiano, questiona as tentativas das instituições 

em contabilizar padrões de comportamento que desconsideram as “artimanhas” do sujeito, os 

olhares sobre o mundo e seu funcionamento foram naturalizados pelas instituições, mas 

também pelas próprias práticas cotidianas, pois segundo Certeau (1998) as estatísticas não 

conseguem encontrar as diferenças de opiniões e práticas cotidianas. As estatísticas sobre a 

identidade social dos sujeitos reduzem as formas, os sentidos de convivência em números, por 

isso buscam a homogeneidade nas práticas sociais. 

5. Considerações finais  

Por fim, compreende-se que tanto os relatos dos leitores podem confirmar que as 

reportagens literárias ocuparam um espaço de descoberta para o leitor acostumado ao mesmo, 

ou seja, o jornalismo cumpriu o seu papel enquanto formador de criticidade, quanto se pode 

notar que a teoria de Michel de Certeau no que trata a bricolagem, a imprevisibilidade, a tática 

do sujeito frente aos conflitos cotidianos contribui decisivamente para a reflexão sobre as 

narrativas do livro A vida que ninguém vê. Eliane Brum desvela um cotidiano escondido pelas 

estatísticas e as máscaras da noticiabilidade homogênea. 

O jornalismo pautado na estatística é basicamente uma regra de produção de 

reportagens dentro dos principais jornais do país, por uma questão técnica de se fazer a notícia 

com critérios estabelecidos para a noticiabilidade e o padrão norte-americano adotado. Assim 
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o jornalismo literário passa a ser uma fuga do padrão em que a busca pela “verdade” se 

estabelece em números (estatísticas) ou critérios como o que chamamos de proeminência dos 

fatos (o jornalismo que conta a história de grandes nomes, personalidades famosas), Eliane 

Brum adota o que surgiu com Truman Capote, À Sangue Frio, o new journalism, o jornalismo 

que humaniza os fatos e principalmente o jornalismo que protagoniza a vida de pessoas 

comuns, sobre isso a autora relata: 

Toda semana me alcançavam relatos que acabavam assim: “Descobri que minha 
vida é especial. Mudou tudo.” Bastava o reconhecimento do outro, vindo de um 
lugar legitimado como uma página de jornal de sábado, para que músculos oculares 
atrofiados pela falta de uso voltassem a se exercitar parar enxergar a própria vida de 
outros ângulos possíveis. Quem consegue olhar para a própria vida com 
generosidade torna-se capaz de alcançar a vida do outro. Olhar é um exercício 
cotidiano de resistência. (BRUM, 2007, p. 188) 

As reportagens literárias subvertem a imaginação do leitor adaptado ao mesmo, uma 

das funções principais da literatura no meio de inúmeras informações apontando para a 

mesma direção. As reportagens literárias de Eliane Brum fecham as lacunas para a 

interpretação da paisagem, conforme Collot (1990) para abrir outras lacunas com maior 

pluralidade de análises de uma paisagem imaginada, uma delas é a descoberta do cotidiano 

algumas pessoas marginalizadas. O cotidiano é refeito desde o momento em que a repórter 

entra nas histórias dos personagens refazendo a mudança de olhar no cotidiano do 

personagem, assim como o seu próprio cotidiano, o que Certeau (1998) considera que são as 

resistências que acontecem a todo o momento e inventam o cotidiano.  
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivos analisar a cenografia da revista Veja ao 

publicizar em suas páginas a greve dos caminhoneiros e identificar o ethos construído pelo 

impresso em torno dos grevistas. Como embasamento teórico e metodológico, recorre-se aos 

conceitos de produção de sentido (CHARAUDEAU, 2007), de gênero do discurso 

(BAKTHIN, 2011) e de cena da enunciação e ethos (MAINGUENEAU, 2008; 2015). Neste 

trabalho, o corpus de estudo são as edições 2584 e 2585. A análise permite compreender as 

estratégias utilizadas pelo impresso para construir uma cenografia que possa reforçar um 

ethos negativo do caminhoneiro.  

PALAVRAS-CHAVE: Cenografia. Discurso. Ethos. Greve dos caminhoneiros. Revista. 

ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the scenery of Veja magazine to 

publicize in its pages the strike of the truck drivers and to identify the built ethos printed 

around the strikers. As a theoretical and methodological basis, the concepts of meaning 

production (CHARAUDEAU, 2007), of gender discourse (BAKTHIN, 2011) and the scene of 

enunciation and ethos (MAINGUENEAU, 2008; 2015). In this paper, the study corpus is 

editions 2584 and 2585. The analysis allows understand the strategies used by the print to 

build a set that can reinforce a trucker’s negative ethos. 

KEYWORDS: Scenography. Speech. Ethos. Strike of the truckers. Magazine. 
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1. Introdução 

Pela credibilidade que lhe é conferida, o campo jornalístico desempenha o papel de 

mediação e o jornalista, de articulador entre a sociedade e o mundo real. A construção do que 

será noticiado nos veículos depende de práticas próprias da profissão. Charaudeau (2007) 

aponta que a mídia é um suporte que obedece a uma lógica discursiva própria. Esta se coloca 

em uma posição de relatar os acontecimentos e, por meio dessas lógicas, cria um sentimento 

de proximidade entre seu público e o veículo midiático.  

A produção de sentido não ocorre ao acaso. Ela é o resultado da seleção feita pela linha 

editorial do veículo, da ideologia de quem produzirá a matéria, das fontes de informação e do 

enquadramento das fotografias ou das imagens. É por esse motivo que Charaudeau (2007, p. 

39) revela que informar envolve escolhas: “não somente escolha de conteúdos a transmitir em 

falar e ter clareza, [...] mas escolha de efeitos de sentido para influenciar o outro, isto é, no 

fim das contas, escolha de estratégias discursivas.” (grifo do autor). 

Essas estratégias discursivas apontadas por Charaudeau (2007) são regidas pelos 

gêneros do discurso (BAKTHIN, 2011). Eles são descritos como “tipos relativamente estáveis 

de enunciados” (BAKHTIN, 2011, p. 262) e variam de acordo com o objetivo 

comunicacional, as especificidades e a finalidade de cada campo. O gênero do discurso é o 

elemento fundamental para a construção da cena de enunciação e do ethos discursivo 

(MAINGUENEAU, 2015), pois são os espaços delimitados (as cenas) e a construção da 

imagem de si (ethos) que promoverão os sentidos que se quer produzir.  

O presente estudo visa a analisar a cenografia e o ethos sobre a greve dos caminhoneiros 

nas páginas da revista Veja. A referida greve foi uma paralisação nacional que se iniciou no 

dia 21 de maio de 2018 e se estendeu por pelo menos dez dias. Dentre as várias reivindicações 

da categoria estava a redução do preço do óleo diesel. As afetações que a greve causou na 

sociedade brasileira, o impacto econômico e político e a relevância midiática do 

acontecimento são os motivos que determinam a escolha do objeto deste estudo. A opção pelo 

veículo midiático “revista” deve-se ao fato de o semanário ter um tempo maior para apuração 

e contextualização dos fatos. Ademais, a Veja, a publicação de maior circulação no país, foi a 

única que retratou em suas capas, por duas semanas consecutivas, a greve dos caminhoneiros.  
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Diante do que foi exposto, o presente artigo suscita duas questões: como se engendrou a 

cenografia em relação à greve dos caminhoneiros na revista Veja? Qual ethos o semanário 

construiu ao retratar em suas páginas o caminhoneiro?   

Para responder às questões norteadoras e atender aos objetivos propostos, recorreu-se à 

pesquisa descritiva. Quanto aos procedimentos de coleta de informações, utilizaram-se a 

pesquisa bibliográfica e o estudo de caso. A abordagem será de cunho qualitativo. O corpus 

de estudo compõe-se pelas reportagens publicadas no dia 30 de maio, intitulada na capa 

“Greve atropela Temer”,31 e no dia 6 de junho, intitulada na capa “O futuro da Petrobrás”.32 

O artigo é composto por três partes. No primeiro momento trabalham-se os conceitos de 

gênero do discurso, de cenas da enunciação e de ethos, bem como sua relação com o campo 

jornalístico. Em seguida, abordam-se as especificidades do jornalismo de revista. Por último, 

são tratados os procedimentos metodológicos, as análises e as interpretações dos dados. 

2. O gênero do discurso e sua relação na construção da cenografia e do ethos 

Cada campo da atividade humana abarca um repertório próprio de gêneros do discurso 

que se diferencia, se amplia e se transforma de acordo com as necessidades do próprio campo. 

Por esse motivo é que Bakhtin (2003, p. 262) denomina os gêneros do discurso como “tipos 

relativamente estáveis de enunciados”. Para os estudos de enunciados, é indispensável o 

estudo dos gêneros discursivos, tendo em vista que somente com ele se podem alcançar as 

particularidades de língua considerando seus aspectos linguísticos, históricos e sociais. 

Sendo assim, Bakhtin (2011, p. 264–265) afirma que desconhecer a natureza do 

enunciado e suas particularidades “redunda[m] em formalismo e em uma abstração 

exagerada, deforma[m] a historicidade da investigação, debilita[m] as relações da língua com 

a vida”. O enunciado, como unidade de comunicação discursiva, possui algumas 

peculiaridades comuns. Uma delas é a própria escolha do gênero discursivo que sofre 

interferência do campo no qual o discurso é proferido, da escolha temática e dos 

interlocutores do discurso. É por esse motivo que:  

 

                                                           

31 Matéria dos jornalistas Marcelo Sakate e Bianca Alvarenga. Edição nº 2584.  
32 A matéria está dividida em subtextos que seguem a mesma linha editorial e de argumentação, porém, por 
praticidade, serão citados apenas nos autores principais (Bianca Alvarenga e Marcelo Sakate). Edição nº 2585. 
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Nós aprendemos a moldar nosso discurso em forma de gênero e, quando ouvimos o 
discurso alheio, já adivinhamos o seu gênero pelas primeiras palavras, adivinhamos 
um determinado volume, uma determinada construção composicional, prevemos o 
fim, isto é, desde o início temos a sensação do conjunto do discurso que em seguida 
apenas se diferencia no processo da fala. (BAKHTIN, 2003, p. 283).  

A outra peculiaridade diz respeito à entonação expressiva, caracterizada como sendo “a 

relação subjetiva emocionalmente valorativa do falante com o conteúdo do objeto e do 

sentido do seu enunciado” (BAKHTIN, 2011, p. 283). O tom de um enunciado tem uma 

grande força significativa. Assim, é válido ressaltar que não existe discurso neutro, pois “cada 

enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados como os quais está ligado pela 

identidade da esfera de comunicação discursiva” (BAKHTIN, 2011, p. 297). E, por esse 

motivo, “cada enunciado deve ser visto antes de tudo como uma resposta aos enunciados 

precedentes de um determinado campo” (BAKHTIN, 2011, p. 297).  

São os gêneros do discurso que possibilitam a construção das cenas de enunciação e do 

ethos no processo de produção de sentidos. O termo “cena” é entendido como o espaço 

delimitado do acontecimento. No campo discursivo, esses espaços delimitados, também 

caracterizados como quadros, são estruturados de acordo com cada gênero discursivo. 

Maingueneau (2015) recorre à metáfora do teatro para relacionar “cena” ao desempenho 

de papéis. Para o autor, as pessoas desempenham “múltiplos papéis”, que variam de acordo 

com cada situação. Mas, diferente do teatro, onde os atores podem entrar e sair dos papéis, na 

vida real “encontramo-nos sempre confrontados com o paradoxo de uma teatralidade da qual 

não podemos sair” (MAINGUENEAU, 2015, p. 118). A metáfora possibilita a reflexão sobre 

a subjetividade na construção do discurso. Sendo assim, uma cena de enunciação é construída 

em um espaço-temporal engendrado por lógicas próprias do seu campo discursivo. A cena de 

enunciação é um processo de representação que integra três cenas. São elas: a cena 

englobante, a cena genérica e a cenografia.  

A cena englobante é a primeira instância discursiva e relaciona-se ao funcionamento e à 

função social do discurso. Ela se caracteriza como o “tipo de discurso”. É a cena englobante 

que possibilita ao sujeito situar cada discurso em seu determinado campo. Portanto, “quando 

recebemos um folheto na rua, devemos determinar a que título ele nos interpela, se ele é 

resultante do discurso político, publicitário, religioso [...]” (MAINGUENEAU, 2015, p. 118). 

Trazendo para o presente estudo, a cena englobante do jornalismo deve prezar pela 

objetividade e pela credibilidade. 
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A cena genérica é o subgênero do discurso e “funciona como normas”, que estão 

relacionadas ao que Bakthin (2011) denomina como estilo da linguagem e como construção 

composicional. Tais elementos são escolhidos de acordo com o objetivo comunicacional, ou 

seja, com as intenções que o sujeito tem ao enunciar. Maingueneau (2008, p. 75) aponta que a 

cena genérica “é a do contrato associado a um gênero, a uma ‘instituição discursiva’”. 

Em uma reportagem (subgênero), os recursos estilísticos e a construção composicional 

escolhidos são diferentes de uma entrevista ou de um editorial. No caso da reportagem, ela 

deve responder às perguntas do lide33 — o que, quem, quando, onde, como e por que — e 

atender aos critérios de noticiabilidade,34 por exemplo. De acordo com cada campo 

discursivo, as duas cenas descritas acima definem um quadro cênico estável. Elas não se 

modificam com frequência e se ancoram em padrões instituídos histórica e socialmente.  

Já a cenografia está relacionada à singularidade do discurso e à situação de enunciação. 

Ao contrário das duas anteriores, ela é construída pelo texto, e não “imposta pelo gênero” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 75). Assim, são os discursos que mobilizam as cenografias de 

acordo com as intenções dos enunciadores, de modo que tais cenografias legitimarão suas 

falas e instaurarão a adesão dos destinatários. Para Maingueneau (2015), o desenvolvimento 

pleno de uma cenografia só ocorre quando o enunciador controla seu desenvolvimento. É 

importante ressaltar que a cenografia se ancora em cenas já instituídas na memória coletiva, o 

que Maingueneau (2015) define como “cena validada”.    

No processo de enunciação, a cenografia está diretamente relacionada ao ethos 

(discursivo) ou ao ethos presente. Maingueneau (2008, p. 69) define o ethos como sendo o 

processo “da adesão de sujeitos a uma certa posição discursiva”. O ethos é instituído no 

momento da enunciação/discurso, enquanto o enunciado se dirige ao seu público e relaciona-

se ao tom, tanto escrito quanto falado (MAINGUENEAU, 2008). A ideia de tom apresentada 

por Maingueneau (2008) corrobora a noção de “entonação expressiva” descrita por Bakhtin 

(2003). 

O ethos é uma representação identitária ou, em outras palavras, aquilo que o enunciador 

constrói de si para influenciar um determinado público. Tais representações sofrem 

interferências da memória coletiva e, por esse motivo, “não se pode ignorar, entretanto, que o 

                                                           

33 É o resumo da notícia e deve ser apresentado no primeiro parágrafo da matéria. Tem como objetivo fornecer 
informações básicas sobre o acontecimento.   
34 Trata-se de um conjunto de valores determinantes para a definição de um acontecimento como notícia. 
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público constrói representações do ethos do enunciador antes mesmo que ele fale” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 71). Essas representações prévias são denominadas de ethos pré-

discursivo ou ethos prévio e estão relacionadas tanto às representações já constituídas pelo 

público acerca do enunciador antes mesmo da sua enunciação como pelo fato de um texto 

pertencer “a um gênero de discurso ou a um certo posicionamento ideológico induz 

expectativas em matéria de ethos” (MAINGUENEAU, 2008, p. 71).  

3. O jornalismo de revista e suas especificidades 

Os veículos de comunicação impressos são instrumentos que contribuem para a 

atualização e a formação permanente do indivíduo, tanto por sua característica de 

continuidade, que garante informações recentes, como pela oportunidade de acessar opiniões 

distintas em um mesmo veículo. Em se tratando especificamente de revista, ela constitui um 

veículo de comunicação que permite um maior aprofundamento da análise e, mesmo com o 

avanço das novas tecnologias de comunicação, persiste como meio que atinge um público 

amplo e com elevado grau de instrução. 

O jornalismo das revistas semanais possui características bem específicas. Apesar da 

posição privilegiada que ocupam hoje no cenário jornalístico, as revistas tiveram, ao longo 

dos anos, a necessidade de criar sua própria identidade. O veículo foi obrigado a reformular o 

fazer jornalístico de acordo com o seu próprio perfil, destacando a periodicidade, o formato, o 

design, a produção textual, os recursos linguísticos e o gênero textual para buscar atender aos 

anseios do público com perfil definido. De acordo com Kucinski (1998, p. 33), as revistas 

“são muitos ligadas ao seu público, que nesse caso não é formado pelos próprios 

protagonistas das notícias e sim por uma classe média em constante processo de mutação”. 

Nas revistas semanais, a periodicidade serve para diferenciá-las dos outros veículos de 

comunicação. Ao serem editadas a cada sete dias, não podem se restringir à veiculação de 

informações como resumo das notícias já divulgadas nos demais veículos ao longo da 

semana. Elas precisam oferecer ao leitor um detalhamento minucioso dos fatos, o que é 

muitas vezes impossível para os outros meios devido ao fator tempo. 

Para Vilas Boas (1996), existe o grande risco da perda informação ou da realização de 

publicações incorretas por parte dos jornais, internet e televisão. Como o fechamento das 

edições das revistas depende da periodicidade do veículo, o jornalista tem à sua disposição 

mais tempo para se dedicar à apuração dos fatos. 
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As revistas fazem jornalismo daquilo que ainda está em evidência nos noticiários, 
somando a estes pesquisas, documentação e riqueza textual. Isso possibilita a 
elaboração/produção de um texto prazeroso de ler, rompendo as amarras da 
padronização cotidiana. (VILAS BOAS, 1996, p. 9). 

O fator tempo possibilita aos jornalistas buscar mais fontes de informação. Sem sofrer a 

pressão habitual dos fechamentos das edições, os jornalistas de revistas têm a possibilidade de 

aprofundar os assuntos e de interpretá-los com maior precisão. A busca minuciosa 

proporciona um texto rico, detalhado e mais refinado para o leitor. 

Além da qualidade, exclusividade e precisão, Scalzo (2003) afirma que o texto de 

revista deve possuir algo especial, visto que, normalmente, o leitor de semanários tem a 

expectativa de realizar uma leitura agradável. Mesmo tratando dos assuntos mais 

diversificados, o desejo do público relaciona-se a um texto com um encadeamento envolvente 

que supra suas necessidades de informação. Vilas Boas (1996, p. 82) aponta que o prazer pela 

leitura de uma revista impressa é a “ruptura com o imediatismo” dos outros veículos de 

comunicação, pois “é possível o leitor programar a hora de leitura ou simplesmente deixar 

que surja um horário vago para fazê-lo, independentemente do quando”. 

As reportagens veiculadas nos impressos possibilitam uma forma de expor as diversas 

versões de um mesmo acontecimento, de buscar as visões de especialistas no assunto tratado, 

de mostrar para o leitor os diversos ângulos de um mesmo tema, enfim, de desenvolver o 

trabalho jornalístico em uma esfera mais global.  

Segundo Vilas Boas (1996), tal subgênero exerce relevância em relação ao trato da 

notícia, porque, ao valorizá-la, renova o estilo jornalístico. Por estilo jornalístico Vilas Boas 

(1996, p. 39) define o “ângulo em que o jornalista ou o veículo se coloca, levando em conta o 

leitor ao qual dirige”. O autor enumera alguns aspectos do estilo jornalístico, tais como: ritmo, 

jeito, equilíbrio, linguagem, apresentação, símbolos, ética e personalidade. Assim, “ter estilo, 

é assumir uma forma peculiar de linguagem”. No caso das revistas de informação semanal, o 

estilo é definido pelo “modo de‘angular’ a matéria, de redigir o texto e pelo ponto de vista 

pré-determinado”. 

4. Aspectos metodológicos  

Para compreender a cenografia e o ethos construídos pelo semanário, estabeleceu-se 

como objeto de estudo as publicações de capa da revista Veja nos dias 30 de maio e 6 de 

junho de 2018. Do aporte teórico construído, elaborou-se um gráfico que sintetiza o processo 
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discursivo do gênero jornalístico na proposta definida por Maingueneau (2008; 2015) ao 

abordar a cena da enunciação e o ethos.  

 

O gráfico 1 representa a cena da enunciação no campo jornalístico. Compreendendo que 

a cena englobante é inerente ao campo jornalístico e que a cena genérica de uma reportagem 

já é instituída pelo campo, a pesquisa partirá da constituição da cenografia em relação à greve 

dos caminhoneiros publicada no impresso.  

No dia 30 de maio, a revista Veja, edição nº 2584, publicou uma matéria intitulada “O 

governo atropelado”, de cinco páginas e um terço. Na reportagem, o impresso apresenta os 

grevistas como “um movimento sem liderança clara” (SAKATE; ALVARENGA, 2018, p. 

69) e relata que os motivos da greve foram “contra os sucessivos aumentos nos preços do 

diesel” (SAKATE; ALVARENGA, 2018, p. 69).  Foram identificados no impresso três 

núcleos temáticos. O primeiro refere-se à falta de alimentos, de combustíveis, de 

medicamentos e de matéria-prima para as fábricas: “a paralisação desestabilizou o 

fornecimento de alimentos, deixou postos e aeroportos sem combustíveis e forçou a 

suspensão do trabalho em fábricas por falta de componentes.” (SAKATE; ALVARENGA, 

2018, p. 69). A cenografia recorrida pelo impresso para retratar esse núcleo temático é de uma 

situação de transtorno para a sociedade brasileira: 

Em decorrência do colapso nos transportes, o preço dos alimentos disparou nas 
feiras nos últimos dias. Voos tiveram de ser cancelados, montadoras pararam de 
fabricar carros por falta de peças e a circulação de ônibus foi reduzida. A população 
correu aos postos para encher o tanque do carro, mas muitas vezes não havia 
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combustíveis ou as filas eram imensas. O escoamento da safra de grãos ficou 
comprometido justamente na temporada de exportação. Frigoríficos não tinham 
carne para processar. Além do incômodo evidente para a população, os transtornos 
deixaram prejuízos e sequela para a atividade econômica ainda não estimados. 
(SAKATE; ALVARENGA, 2018, p. 69). 

Esse caos advindo do colapso nos voos e no transporte coletivo, o superfaturamento no 

preço de alimentos e de combustível, a paralisação das indústrias por falta de materiais e os 

prejuízos para a economia brasileira sintetizam o cenário pretendido pela revista Veja: a greve 

dos caminhoneiros prejudicou a população brasileira. Essa maneira de organizar a situação 

comunicacional é legitimada pela fotografia aérea do bloqueio na Rodovia Presidente Dutra e 

das imagens de policiais escoltando um caminhão de combustível para o aeroporto em 

Brasília e de um posto de combustível informando a falta do produto.  

O segundo núcleo temático é o mais explorado no impresso, dado o espaço destinado ao 

assunto, e discorre sobre a crise no governo devido à greve. O impresso recorre aos adjetivos 

“desarticulado e aparvalhado” para caracterizar o governo naquele momento. Diante da 

proporção do movimento, as imagens do presidente e de um possível sucessor do partido 

foram enfraquecidas. Este núcleo traz dados estatísticos relacionados à queda da ação da 

Petrobrás na bolsa de valores: “contando as perdas sofridas nos dias anteriores, o tombo 

acumulado foi da ordem de 30%, o equivalente a mais de 100 bilhões de reais em termos de 

valor de marcado da empresa.” (SAKATE; ALVARENGA, 2018, p. 71). Além disso, aponta, 

através de valor monetário, os problemas financeiros decorrentes de uma possível redução nos 

impostos do diesel: “a redução dos impostos, por sua vez, complicará ainda mais a 

precariedade das finanças públicas. A supressão da Cide cobrada do diesel representa uma 

perda de 2,5 bilhões de reais ao ano aos cofres públicos [...].” (SAKATE; ALVARENGA, 

2018, p. 72).  

É possível perceber nesse núcleo que o governo estava disposto a ceder: “foi anunciada 

a suspensão da cobrança das contribuições de intervenção no domínio econômico (CIDE), um 

dos tributos que oneram os combustíveis.” Ademais, nota-se a promessa de “aprovar a 

redução de outros impostos” (SAKATE; ALVARENGA, 2018, p. 70). O impresso reforça a 

disponibilidade do governo de conceder a redução de impostos, mesmo correndo o risco de 

prejudicar as finanças públicas.  

O terceiro e último núcleo traz o apoio de donos de transportadoras ao movimento: “o 

protesto ganhou o apoio oportunista de associações empresariais do ramo de transporte e de 

produtores rurais, solidários aos caminhoneiros e também atingidos pela alta no valor dos 
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combustíveis.” (SAKATE; ALVARENGA, 2018, p. 69). Nesse caso, a cenografia 

desmistifica a ideia de que o movimento foi organizado pelos caminhoneiros autônomos — 

como apresentado inicialmente por outros veículos de comunicação —, e isso faz com que o 

movimento perca a credibilidade adquirida junto à população.  

As estratégias discursivas (CHARAUDEAU, 2007) engendradas pela revista Veja 

nesses três núcleos põem em cena o discurso sobre os caminhoneiros. Quanto ao primeiro 

acordo feito pelo governo, o semanário afirma que “foi insuficiente para os caminhoneiros 

voltarem atrás, apesar do pedido de trégua”, além de mostrar outras aprovações no Congresso: 

“os caminhoneiros acharam pouco.” (SAKATE; ALVARENGA, 2018, p. 70). Em relação ao 

segundo acordo, refere-se a ele como uma estratégia para “apaziguar os ânimos e ganhar 

tempo [...] de nada adiantou”, pois “os motoristas permaneceram irredutíveis” (SAKATE; 

ALVARENGA, 2018, p. 71). E continua declarando que, antes mesmo de terem suas 

reivindicações atendidas, “o estrago causado pela concessão aos caminhoneiros foi sentido 

com força no governo e na Petrobrás” (SAKATE; ALVARENGA, 2018, p. 71). Ao articular 

os três núcleos e apresentar o posicionamento dos caminhoneiros diante da proposta 

governamental, o impresso constrói uma identidade para os grevistas e produz, assim, um 

ethos para os caminhoneiros. O gráfico a seguir representa a cenografia e o ethos construídos 

na primeira semana pela revista Veja. 
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No gráfico 2 percebe-se que o impresso reforça a representação de uma imagem 

negativa dos caminhoneiros. Com lógicas discursivas próprias (CHARAUDEAU, 2007), a 

cenografia apresentada traz um ethos do caminhoneiro como o causador de todos os 

transtornos ocorridos naquele período. 

Apreende-se o ethos da irredutibilidade na medida em que sucessivas propostas 

oferecidas pelo governo são recusadas pelo grupo. O ethos é reforçado no tom dado pela 

revista a cada proposta recebida pelo governo: “foi insuficiente”, “acharam pouco”, “de nada 

adiantou”. Por fim, nessa edição, os caminhoneiros são apresentados como um grupo 

manipulado por empresários donos de transportadoras. Nessa perspectiva, reforça o ethos do 

descrédito, pois apresenta aos leitores uma imagem diferente do retrato inicial: o de um 

movimento autônomo.    

Na semana seguinte, a revista Veja nº 2585 apresentou uma matéria intitulada “O 

gigante e o jeitinho”, de doze páginas e um terço (ALVARENGA; SAKATE, 2018). O 

impresso aborda quatro núcleos temáticos para instaurar a adesão dos seus leitores 

(MAINGUENEAU, 2015). Devido à quantidade de páginas destinadas ao assunto, há um 

volume maior de informações repassadas em cada núcleo.  

O primeiro núcleo trata da Petrobrás. Ele compara o Brasil com a Venezuela e afirma 

“que a empresa sempre viveu sujeita a manipulações e ao ‘jeitinho’ dos governantes — 

quando não à rapinagem pura e simples” (ALVARENGA; SAKATE, 2018, p. 49). O 

impresso culpabiliza o governo anterior pela crise: “com Dilma Rousseff, esteve perto de ir à 

lona (...) o prejuízo superou 50 bilhões de dólares [...]. Na sequência, vieram as revelações do 

petrolão. Segundo auditoria interna da companhia, os desvios superaram 6 bilhões e reais.” 

(ALVARENGA; SAKATE, 2018, p. 49).  Reforça, ainda, que os sucessivos aumentos eram 

necessários “para reverter a sangria financeira do passado” (ALVARENGA; SAKATE, 2018, 

p. 49) e que o governo atual e o então presidente da estatal, Pedro Parente, conseguiram 

recuperar financeiramente a Petrobrás, porém a crise inverteu a situação:  

A crise eclodiu no momento em que a Petrobrás havia reassumido o posto de 
empresa brasileira mais valiosa na bolsa. Sob o comando do respeitado executivo 
Pedro Parente, ele reverteu prejuízos, cortou dívidas, bateu recordes de produção e 
vinha sendo recompensada com uma forte alta de suas ações. (ALVARENGA; 
SAKATE, 2018, p. 49). 

A construção textual reforça o discurso de que, recuperada da crise provocada pelo 

governo anterior, a Petrobrás conseguiu se reerguer no governo atual. Contudo, a greve dos 

caminhoneiros provocou uma nova crise financeira, e a redução do diesel conquistada com a 
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paralisação “será bancada pelo alívio nos impostos e também subsidiada pelo Tesouro (leia-se 

contribuinte)” (ALVARENGA; SAKATE, 2018, p. 50). Neste núcleo, o impresso trata 

também do que seria “o peso da tributação” do combustível. Usando um gráfico, o semanário 

aponta os impostos pagos pelos contribuintes brasileiros e faz uma comparação com outros 

países. A revista, por fim, recorre a especialistas para falar da política de preços utilizada pela 

Petrobrás e de uma possível privatização como uma alternativa.  

Para corroborar a pretensa verdade, a revista Veja recorre ao discurso dos especialistas, 

mas o faz utilizando poucas frases de seus entrevistados e encaixando-as em um discurso pré-

construído. É relevante destacar que apenas nesse momento o impresso busca outras vozes, 

com o intuito de referendar seu posicionamento quanto à privatização da Petrobrás.  

O segundo núcleo tenta mensurar os custos com os quais a sociedade brasileira arcará 

com a greve dos caminhoneiros: “a greve terá um custo imediato de 60 bilhões de reais, a ser 

bancado, como de costume, pelo cidadão comum”. E complementa: “estima-se que pelo 

menos 60% das perdas sejam repassadas aos consumidores.” (ALVARENGA; SAKATE, 

2018, p. 54). Assim como na edição anterior, o impresso reforça que o maior prejudicado pela 

paralisação será a sociedade. Ao leitor, fica a apreensão do que está por vir, já que “como de 

costume” é a população que cobrirá esta conta.    

O terceiro núcleo retrata de forma tímida os caminhoneiros. Quando, ao final da 

paralisação, os motoristas coagiram, usaram da violência e mataram um caminhoneiro, 

relatou-se: “àquela altura, já havia relatos de coação sobre motoristas para que continuassem 

de braços cruzados. A promessa de escolta não evitou cenas de violência. Em Rondônia, um 

caminhoneiro foi morto com uma pedrada enquanto dirigia.” (ALVARENGA; SAKATE, 

2018, p. 56). A cenografia retrata de forma negativa o caminhoneiro. Se na reportagem 

anterior fica algum resquício de credibilidade mesmo diante do ethos construído, esse núcleo 

ratifica o posicionamento do impresso de desprestigiar o movimento. 

O último núcleo, por fim, apresenta o que o impresso denomina como 

“intervencionistas”, caracterizados como as pessoas que se aproveitaram da paralisação para 

propagar a volta do regime militar. Como a categoria não tem uma liderança única, “os 

intervencionistas encontraram uma avenida livre para trafegar — e aproveitaram” 

(ALVARENGA; SAKATE, 2018, p. 58). Essas pessoas chegavam ao movimento com 

comida — “(os motoristas) recebiam a visita dos grupos intervencionistas munidos de agrados 

como panelas cheias de arroz de carreteiro e carnes para churrasco” (ALVARENGA; 
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SAKATE, 2018, p. 59) — e orientações sobre intervenção militar para aqueles que não 

conheciam o assunto — “a gente explicava (o que era intervenção) e eles acabavam 

concordando” (ALVARENGA; SAKATE, 2018, p. 59).  Se “cada enunciado é pleno de ecos 

e ressonâncias de outros enunciados” (BAKHTIN, 2003, p. 297) e se a cenografia se ancora 

em cenas já instituídas na memória coletiva (MAINGUENEAU, 2015), o impresso utilizou-se 

dessas estratégias para fazer com que o leitor reelaborasse suas experiências a respeito do 

regime militar.  

 
A partir dos elementos apresentados no gráfico 3, pode-se inferir que o ethos construído 

pela revista Veja em relação aos caminhoneiros é reforçado negativamente. Para o leitor, a 

imagem do caminhoneiro é apresentada como o responsável pela nova crise na Petrobrás, 

como também responsável pelo aumento dos impostos. O ethos da coação e da violência 

torna-se evidente, além ethos assassino. Por fim, a edição relaciona o caminhoneiro à figura 

daqueles que apoiam o regime militar e, com isso, recorre às representações da memória 

coletiva em relação ao período ditatorial.   

5. Considerações  
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O esforço da presente pesquisa foi centralizado em analisar a cenografia da revista Veja 

ao apresentar em suas páginas a greve dos caminhoneiros e identificar o ethos construído pelo 

impresso em torno dos grevistas. Nesta pesquisa, analisaram-se duas matérias de capa do 

referido impresso e, por meio do aparato teórico, foi possível perceber as estratégias utilizadas 

para construir uma cenografia que possa reforçar uma determinada imagem dos 

caminhoneiros para os leitores da revista.  

Diferente do que a literatura aborda — o fato de que as reportagens veiculadas nos 

impressos possibilitam a exposição de diversas versões de um mesmo evento, buscam visões 

de especialistas e apresentam ao leitor os vários ângulos de um mesmo acontecimento para 

construir o discurso — a revista Veja pouco recorre às fontes de informação, uma vez que o 

próprio impresso se legitima com detentor da verdade dos fatos.  

Com uma cobertura politicamente posicionada, a cenografia construída reforça o quanto 

a greve prejudicou a população e que este movimento terá afetações financeiras para toda a 

sociedade brasileira. O discurso trabalha com a dualidade entre os bons (o governo, que 

concedeu a isenção de impostos) versus os maus (os caminhoneiros, que são irredutíveis). 

Ademais, o impresso reforça o descrédito do movimento ao relacioná-lo aos donos de 

transportadoras e ao movimento a favor da intervenção militar. Percorrendo a leitura dos 

sentidos produzidos pela revista Veja e reforçados pela cenografia, é possível identificar o 

ethos da irredutibilidade, do descrédito, da coação e da violência, além do ethos assassino, ao 

representar o caminhoneiro em suas páginas.  
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RESUMO: O presente artigo versa sobre as estratégias transmídias adotadas na experiência 

do reality show MasterChef Brasil e a sua relação com a audiência online na rede social 

Twitter.  Tomando por base o conceito de cultura da convergência proposto por Henry 

Jenkins (2008) e ancorada nos estudos de Fechine (2013) sobre transmidiação, esta pesquisa 

propõe uma categorização das estratégias e dos conteúdos transmídias encontrados no 

MasterChef Brasil, por intermédio da observação de duas temporadas do programa, 

analisando-se o engajamento deste na referida rede social. 

PALAVRAS-CHAVE: Televisão. Convergência. Transmídia. Redes Sociais. 

ABSTRACT: This article deals with the transmedia strategies transmitted in the experience 

of the reality show MasterChef Brazil and its relation with the online audience in the social 

network Twitter. Based on the concept of culture of convergence proposed by Henry Jenkins 

(2008) and anchored in Fechine's (2013) studies on transmediation, this research proposes a 

categorization of strategies and transmedia contents found in MasterChef Brazil, through the 

observation of two seasons of this TV show, analyzing the engagement of the program in the 

mentioned social network. 

KEYWORDS: TV. Convergence. Transmedia. Social Networks. 

1. Introdução 

A convergência midiática, que engloba a articulação entre televisão e internet, tem 

sido vista como promissora para o futuro do mercado de produtos e serviços difundidos pela 

mídia. É possível observar que a TV é hoje o maior veículo de comunicação presente na vida 

dos brasileiros, visto que seu conteúdo transborda as fronteiras do televisor, expandindo-se 
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em múltiplas telas, como tablets, laptops e celulares (smartphones), enquanto a internet vem 

se consolidando como espaço de livre circulação e reverberação de conteúdos. Com isso, a 

televisão e sua programação acabam por ser afetadas de maneira muito rápida, exigindo 

daqueles que se inserem nesse meio uma veloz adaptação e adequação a essa nova realidade, 

em sintonia com interesses do público.  

 Com as redes sociais digitais, o espectador vivencia uma nova relação dialógica com 

a televisão, passando a influenciar na própria produção do conteúdo das produções 

televisivas. Para a TV, essa relação torna-se estratégica, visto que a audiência vem assumindo 

uma participação ativa, tanto na produção discursiva, quanto na obtenção de conteúdos que 

ultrapassam a experiência televisiva, estreitando a relação com as narrativas dos programas. 

Além disso, para além dos temas e ideias emprestados à produção, as interatividades entre os 

usuários dão novos sentidos e constroem cenários que podem tanto servir como consumo 

paralelo, como afetar diretamente a tessitura narrativa das atrações da programação. 

           Percebe-se que essa geração de telespectadores conectados a uma segunda tela, em sua 

maioria, não tem o costume de ficar imóvel diante da televisão, como ocorria 

tradicionalmente. É crescente o hábito de assistir a um programa e, em tempo real, comentá-lo 

em redes sociais digitais. Portanto, é preciso superar a ideia de passividade do telespectador 

como mero receptor de uma mensagem enviada pela televisão e entender que, atualmente, o 

fluxo de conteúdos midiáticos é estabelecido por meio de uma multiplicidade de meios, 

tecnologias, suportes e formatos. 

O reality show MasterChef Brasil, formato importado do Reino Unido em 2014, 

popularizou-se entre o público brasileiro em sua segunda edição. O programa, que já era 

consolidado na TV fechada, teve sua ascensão em canal aberto na Rede Bandeirantes de 

Televisão e se popularizou de tal forma entre usuários da web, que os produtores da atração 

optaram por divulgar o nome do vencedor de sua segunda temporada, primeiro nas redes 

sociais e só depois na televisão. 

           Diante disso, podemos questionar se tal mudança no perfil dos telespectadores, 

sobretudo com o uso de redes sociais e aplicativos de segunda tela, em especial os usuários do 

Twitter, está interferindo na forma como os produtos midiáticos têm sido pensados e 

produzidos pelas emissoras de TV aberta no Brasil. 
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Partindo-se dessa premissa e levando-se em consideração o conceito de cultura da 

convergência descrito por Jenkins (2008), que designa uma tendência seguida pelos meios de 

comunicação de se adaptarem à internet e de utilizarem tal suporte midiático como canal para 

distribuição de seus produtos, o presente trabalho tem como objetivo identificar alterações 

possíveis no modo de distribuição das produções televisivas, bem como apontar estratégias 

adotadas pelos produtores de televisão, no sentido de propiciar um consumo mais interativo e 

colaborativo entre telespectadores e sua experiência em múltiplas telas.  

 Nessa perspectiva, tomamos como objeto empírico o reality show culinário 

MasterChef Brasil, visto que o programa está fincado justamente nesse ambiente de 

convergência. Esta atração televisiva é expoente no que diz respeito aos modelos que a 

televisão brasileira vem adotando nesse novo cenário midiático, com a utilização de 

estratégias diversas para atrair o interesse e a participação do público no universo transmídia, 

que se relaciona ao fato de estarmos conectados nesse ambiente digital de multiplicidade de 

telas. 

Dessa forma, o presente trabalho volta-se a analisar as estratégias transmídias do 

MasterChef Brasil, observando seu potencial de transmissão e produção de conteúdos 

transmidiáticos. O caminho percorrido para se chegar ao resultado desta pesquisa foi 

empenhado em dois momentos. O levantamento de estudo de caso, com pesquisa 

bibliográfica, e a análise de episódios do programa, com o objetivo de investigar como a TV 

aberta estaria se adaptando às mudanças tecnológicas e a forma como os produtos televisivos 

têm sido pensados, face às constantes transformações no ambiente midiático, onde, cada vez 

mais, a experiência televisiva associa o ver ao interagir, com a transmissão do conteúdo da 

televisão nas plataformas sociais e sua integração com dispositivos conectados à internet, o 

que aumenta em grande escala a interatividade com o público. 

2. A convergência 

 São muitas as reflexões e definições voltadas a esclarecer o conceito de convergência, 

de modo que não se pretende aqui detalhar cada uma delas, embora um breve referencial 

teórico sobre o tema precise ser explorado, a fim de melhor embasar a discussão que ora se 

pretende estabelecer. 

  Para Ramón Salaverría (2003), convergência midiática trata-se da hibridização das 

mídias para recepção digital. Na visão de Manuel Castells (1999), “o novo sistema é 
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caracterizado pela integração de diferentes veículos de comunicação e seu potencial 

interativo”. Por sua vez, Henry Jenkins (2008) entente que o termo diz respeito a uma 

transformação tecnológica, mercadológica, cultural, social. 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes 
midiáticos, à concepção entre múltiplos mercados e ao comportamento migratório 
dos públicos dos meios de comunicação, que vão quase a qualquer parte em busca 
das experiências de entretenimento que desejam (JENKINS, 2008, p.29). 

O ambiente digital demanda a reconfiguração dos meios tradicionais, abre novas 

formas de comunicação, amplia potenciais antes pouco explorados e inaugura tecnologias de 

armazenamento e recuperação de informações, além de modificar o consumo do conteúdo 

disponibilizado. 

A convergência, assim, faz com que o receptor deixe de ser passivo e passe, a partir 

das ferramentas disponibilizadas pela própria mídia, a participar do processo que se instaura. 

Aquino (2010) reitera que o fluxo de conteúdos midiáticos de hoje é estabelecido 

através de uma multiplicidade de meios, tecnologias, suportes e formatos, e dinamizado por 

indivíduos que, ainda que originalmente possam se caracterizar como produtores ou como 

receptores desses conteúdos, em algum momento acabam trocando de função e contribuindo 

para o aumento da visibilidade do que é produzido. 

De acordo com Jenkins (2008), o emergente paradigma da convergência midiática 

entende que novas e antigas mídias irão interagir de formas cada vez mais complexas. A 

chegada da internet não significa o fim desta ou daquela mídia, mas possibilita novas formas 

de interações entre elas. 

Ainda segundo Jenkins (2008) a convergência digital é um processo, uma mudança 

nos padrões de propriedade dos meios, que impacta principalmente o modo como o usuário os 

consome, além de ser uma transformação, tanto na forma de produzir quanto no modo de 

consumir seus conteúdos.  O processo de convergência entre os meios não envolve apenas 

materiais e serviços produzidos comercialmente, mas ocorre quando as pessoas começam a 

assumir o controle das mídias. Se o antigo consumidor era passivo, hoje, com a convergência, 

ele se torna um ser ativo, migratório, conectado socialmente e de grande expressividade 

pública. 

Dessa forma, pode-se dizer que os novos meios de comunicação, baseados em 

tecnologias como a internet, alteraram tanto o processo de transmissão de valores quanto as 



Revista Cambiassu, São Luís/MA, v.14, nº 23 – Julho/Dezembro de 2018 
ISSN 2176 - 5111 

 

 91 

formas de sociabilização. De acordo com Castells (1999), a internet não surge somente como 

uma nova tecnologia da informação, mas também como uma nova forma de organização da 

economia e da sociedade como um todo, num processo incessante de desconstrução e 

reconstrução. 

Na era da convergência não é mais preciso se ater aos modelos clássicos dos estudos 

da comunicação que se limitavam a identificar o emissor com o papel ativo e o receptor com o 

passivo. Atualmente, vive-se um momento em que receptores adquiriram vozes e, assim, são 

capazes de modificar, interagir e produzir. Nessa perspectiva, a internet gerou novas 

possibilidades para a televisão. 

Mais do que mudanças tecnológicas, a convergência midiática possibilita mudanças 

sociais no processo de comunicação, em que o saber e o conhecimento são forças produtivas 

que alimentam tal processo.  

3. Narrativas transmídias 

Se considerarmos a internet como um espaço de discussão e observarmos o atual 

cenário convergente em que vivemos, podemos perceber que a experiência do usuário com as 

mídias tradicionais como a televisão se tornou mais ampla e que a indústria televisiva passou 

a apostar em narrativas que transcendem as mídias principais por meios de outros suportes, 

físicos ou online. Estas narrativas são denominadas transmídias e possibilitam que o público 

interaja com a programação e participe mais do processo. 

De acordo com Jenkins (2008), a narrativa transmídia refere-se a uma nova estética 

que surgiu em resposta à convergência das mídias, uma estética que faz novas exigências aos 

consumidores e depende da participação ativa de comunidades de conhecimento. 

A narrativa transmídia é a arte da criação de um universo. Para viver uma 
experiência plena num universo ficcional, os consumidores devem assumir o papel 
de caçadores e coletores, perseguindo pedaços da história pelos diferentes canais, 
comparando suas observações com as de outros fãs, em grupos de discussão online e 
colaborando para assegurar que todos os que investirem tempo e energia tenham 
uma experiência de entretenimento mais rica (JENKINS 2008, p.49). 

Podemos dizer que a narrativa transmídia é uma história contada por meio de 

múltiplas plataformas. Não se trata de contar a mesma história em diferentes mídias. Como 

destaca Jenkins (2008), “a narrativa transmídia se desdobra por meio de diferentes 

plataformas de mídia, onde cada texto de cada meio produz uma distinta e valorosa 

contribuição para o todo”. 
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O conteúdo televisivo é a peça fundamental que particulariza e reflete a reestruturação 

do modo de fazer televisão, no momento em que são oferecidas ao telespectador as mais 

variadas experiências de consumo. A TV passou a produzir e disponibilizar em plataformas 

digitais conteúdos exclusivos, como bastidores de gravação, matérias sem cortes, informações 

adicionais etc. Programas diários como o Jogo Aberto37, da TV Bandeirantes, por exemplo, 

cria possibilidades de interação ao telespectador, ao motivá-lo a participar de enquetes, opinar 

sobre a transmissão e até mesmo enviar fotos através de redes sociais para serem exibidas 

durante sua exibição. Entende-se como redes sociais plataformas como Facebook, Twitter, 

YouTube, entre outras. O seriado Malhação38, exibido pela TV Globo, por sua vez, possui um 

perfil no site do YouTube onde são disponibilizados resumos dos episódios diários. Desta 

forma, a inclusão das redes digitais na produção televisiva influencia tanto o modo de 

produção dos conteúdos para televisão, quanto a maneira como estes são consumidos pelos 

telespectadores.  

Conforme Souza (2005), a televisão na atualidade deve ser pensada considerando-se 

três vetores: a interatividade, a oferta dos conteúdos por demanda e a sua articulação com 

outras plataformas/mídias. Esses vetores são diretamente responsáveis pela lógica da 

programação televisiva. A novela Cheias de Charme39, exibida pela TV Globo, é um bom 

exemplo da aplicabilidade desses três vetores. A atração ousou ao lançar clipe das 

Empreguetes40 na internet, antes de ir ao ar na Rede Globo. O clipe foi decisivo para uma 

virada na história da trama e o sucesso da estratégia rendeu mais de 7 milhões de acessos 

apenas no site oficial da novela. E essa relação televisão e internet no folhetim vai além e 

passa por um concurso realizado no fictício blog do Tom Bastos41, onde a campeã do certame 

teve a oportunidade de participar da trama. Ou seja, o telespectador desloca-se da passividade 

do sofá e passa a aparecer na novela. Essa experiência de interação com a audiência acabou 

                                                           

37  Jogo Aberto é um programa de noticias e debates esportivos exibido pela Rede Bandeirantes de Televisão. 
38  Malhação é uma série de televisão brasileira do estilo soap opera, voltada para o público adolescente, 
produzida e exibida pela Rede Globo. 
39  Cheias de Charme é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela Rede Globo no horário das 19 horas 
entre 16 de abril a 28 de setembro de 2012, em 143 capítulos. 
40  Empreguetes é um girl group fictício de música pop, formado Maria do Rosário, Maria da Penha e Maria 
Aparecida, formado no capital do Rio de Janeiro, pela Rede Globo. O grupo é inspirado no grupo americano 
Destiny's Child. 
41  Personagem fictício da novela Cheias de Charme. 
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migrando para outras atrações da Rede Globo, como por exemplo, o concurso “A empregada 

mais cheia de charme do Brasil”, que foi realizado pelo Fantástico42. 

Esses novos meios de disseminar conteúdo abriram uma oferta imensa na hora de 

veicular a mensagem, que hoje é consumida com muito mais dinamismo pela audiência. E 

para os produtores de conteúdo, a convergência midiática aumenta a possibilidade de ampliar 

o público para suas produções. 

4. O Masterchef Brasil 

O MasterChef Brasil é um reality show de competição culinária. O formato, adquirido 

pela Rede Bandeirantes, foi criado em 1990, por Franc Roddam, que produziu a versão 

original no Reino Unido. O programa foi relançado e adaptado, em fevereiro de 2005, pela 

BBC. A partir daí, espalhou-se pelos continentes, tornando-se o maior reality culinário do 

mundo. Atualmente é exibido em mais de 40 países, em quatro versões principais: 

MasterChef, MasterChef Profissionais, MasterChef Celebridades e MasterChef Junior. 

 Sucesso de audiência em países como Estados Unidos, Espanha, Argentina, Canadá e 

Portugal, o reality culinário é, no Brasil, um dos carros-chefes da emissora Band. No Twitter, 

a atração possui cerca de 980 mil seguidores; no Instagram e no Facebook, cerca de 756 mil e 

1,5 milhão seguidores respectivamente. 

 A versão brasileira do MasterChef estreou em setembro de 2014, apresentada pela 

jornalista Ana Paula Padrão e tendo como jurados os chefes de cozinha Henrique Fogaça, 

Erick Jacquin e Paola Carosella. O programa acontece em duas etapas, sendo que, na 

primeira, os participantes são selecionados em concorridas audições, mediante a apresentação 

de pratos com suas especialidades culinárias aos jurados. A partir daí, tem início as provas 

semanais, ocorrendo a eliminação de um candidato por episódio. Entre os prêmios concedidos 

para o vencedor, estão uma bolsa de estudos na escola de culinária Le Cordon Bleu43, um 

carro, a publicação de um livro de receitas e o troféu MasterChef Brasil. 

4.1 As estratégias transmídias desenvolvidas pelo MasterChef Brasil 

   Observa-se que o MasterChef Brasil ultrapassa os limites das telas de TV e expande-

se notadamente pelas redes sociais. Além do perfil oficial da atração na internet, os 
                                                           

42  Fantástico é um programa de televisão brasileiro exibido aos domingos pela Rede Globo. 
43  Le Cordon Bleu é uma rede internacional de ensino de gestão de hospitalidade e de escolas de culinária que 
ensinam cozinha francesa. 
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participantes do reality possuem contas personalizadas no Twitter, multiplicando, assim, os 

canais de comunicação com a audiência. Nas redes sociais, o programa expande o centro da 

conversa para os seus diversos atores e amplifica o assunto no ambiente digital. As contas 

pessoais dos participantes também permitem a aproximação do público com cada um deles, 

gerando uma relação “fã x celebridade”, que potencializa o envolvimento do telespectador 

com o programa. 

Jenkins (2008) explica que acessar a franquia através de diversos produtos estabelece 

uma profundidade de experiência e compreensão do universo narrativo, motivando ainda mais 

o consumo. Essa motivação expande não apenas o consumo da atração televisiva, como 

também insere o telespectador no universo do programa de forma afetiva e duradoura. O 

oferecimento de novos níveis de revelação e experimentação do produto televisivo renova a 

franquia e sustenta a fidelidade do consumidor, enquanto que a redundância pode acabar com 

o interesse do fã e provocar o fracasso da franquia. Por isso, a narrativa transmídia é uma 

estratégia que pode ser adotada com propriedade pelos profissionais de comunicação, com o 

objetivo de manter e fidelizar clientes, construir marcas e potencializar a comunicação no 

universo da cultura digital. 

   Nesta pesquisa, a análise e o desenvolvimento sistemático das estratégias 

transmídias adotadas pelo MasterChef Brasil baseou-se na observação de duas recentes 

edições do programa: a segunda temporada44 (2015) e a terceira temporada45 (2016), tanto no 

canal de TV aberta Rede Bandeirantes, quanto na internet (site oficial e redes sociais). 

Portanto, as estratégias transmídias verificadas no MasterChef Brasil são resultantes da 

articulação do programa exibido na televisão com os conteúdos disponibilizados nas mídias 

digitais. 

Na internet, logo após a exibição do episódio do programa na TV, são disponibilizadas 

imagens exclusivas dos bastidores, conteúdo especial dos jurados relativos ao tema do dia e 

desafios específicos para o usuário, como, por exemplo, o de desbloquear vídeos inéditos, 

caso consiga atingir a meta de aumentar o número de seguidores da página oficial do reality 

culinário. Desta forma, é possível manter o telespectador conectado, ativo e consumindo o 

programa no decorrer da semana, pois o material dedica-se a potencializar as virtudes de cada 

meio. 

                                                           

44  http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2015 
45  http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2016 
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 Tomando-se por base as estratégias transmídias categorizadas por Fechine (2013), 

verifica-se a presença de conteúdos de propagação informativos, reformatados e de 

propagação conversacional dentro do MasterChef Brasil.  

4.2 Conteúdo de propagação informativo 

Qualquer informação relacionada à dinâmica do jogo e ao desempenho dos 

participantes compreende o conteúdo informativo contextual, cujo objetivo é informar e 

contextualizar o telespectador sobre o desenrolar da narrativa. Esses conteúdos trabalham para 

alimentar o interesse do telespectador, além de promoverem o programa. No conteúdo 

contextual, “as informações oferecem um tipo de conhecimento adicional sobre ou a partir da 

diegése (da “realidade” da trama) (FECHINE, 2013, p.42). 

Um exemplo desse tipo de estratégia no MasterChef Brasil foi a informação fornecida 

sobre a prova do dia 17 de maio de 201646. O site informou, antes da exibição do programa, 

que os cozinheiros participantes iriam, nesse dia, encarar uma “caixa misteriosa”, cujo 

ingrediente principal seria uma cabeça de porco. O conteúdo do site incluía também diversas 

fotos do episódio que iria ao ar, divulgando ainda a transmissão simultânea disponível no 

aplicativo da emissora para smartphones.  

Outro exemplo de conteúdo informativo contextual, presente na estratégia de 

propagação, pode ser visto na aba Concorrentes47 do site da terceira temporada do 

MasterChef Brasil. Nela, o telespectador tem acesso a diversas informações sobre os 

participantes do reality. 

4.3 Conteúdo de propagação reformatado 

De acordo com a categorização proposta por Fechine (2013), os conteúdos do 

programa que são reorganizados e adaptados em outras mídias e/ou plataformas fazem parte 

das estratégias de propagação. Com o advento da convergência, ampliam-se as formas de 

consumo e o próprio site do MasterChef Brasil possibilita aos telespectadores reverem o 

material que foi exibido na televisão, evitando que estes façam buscas em plataformas que 

não sejam oficiais, a exemplo dos conteúdos de recuperação que “permitem que o consumidor 

resgate por meio da internet informações, vídeos ou outros materiais referentes à telenovela já 

                                                           

46 http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2016/noticias/100000806656/cozinheiros-encaram-
caixa-misteriosa-com-cabeca-de-porco.html 
47  http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2016/concorrentes 
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exibidos na programação da TV”. (FECHINE, 2013, p.39). Não há produções inéditas, o que 

se vê são formas estratégicas de diversificar as mídias e plataformas de contato do 

telespectador com o reality show. A ação dessa estratégia visa ampliar as formas que o 

telespectador tem para consumir as exibições do programa, viabilizando inclusive a 

recuperação do que se perdeu. Esses conteúdos transmídias reorganizam as edições que foram 

apresentadas na televisão.  

É possível observar (cf. Fig 1) que durante a segunda temporada (2015), os vídeos 

disponibilizados para recuperação eram publicados na íntegra, o que acabava dificultando o 

consumo desses conteúdos nas redes. Já na terceira temporada (2016), as gravações do 

programa foram divididas em partes, levando-se em conta que a demanda do ambiente digital 

é por vídeos de curta duração em um só espaço. Portanto, esse desmembramento das edições 

em pequenos segmentos pode justificar o aumento do número de visualizações dos vídeos 

pelos telespectadores. A segunda temporada atingiu em média 200 mil visualizações, 

enquanto a terceira alcançou cerca de 300 mil visualizações. 

4.4 Conteúdo propagação conversacional 

O MasterChef Brasil promove a conversação através de seu perfil oficial no 

Facebook48. Na publicação do dia 31 de agosto de 201549, que versa sobre a reta final da 

competição, a produção pergunta aos telespectadores sobre seus candidatos favoritos, 

convocando a participação do público. A internauta Isabel Flores Dutra, por exemplo, 

apontou os competidores Jiang e Raul como seus preferidos e esse seu comentário obteve 122 

curtidas, o que pode representar uma forma de indicar que outros telespectadores concordam 

com Isabel. Do mesmo modo, o comentário da internauta Juliana Cardena promoveu uma 

discussão ao acusar o competidor Cristiano de estar sendo “fingido” dentro do reality, 

obtendo 231 curtidas. 

  A presença do MasterChef Brasil em plataformas digitais também foi observada 

durante a final da segunda temporada (2015) (cf. Fig 2). Na ocasião, influenciadores digitais50 

foram convidados a fazer parte de um estúdio especial, criando-se assim um evento paralelo 

com os telespectadores que assistiam à final do programa. Os convidados dialogavam tanto 

                                                           

48  https://www.facebook.com/masterchefbr/ 
49  https://www.facebook.com/masterchefbr/videos/844929932281211/ 
50  Os influenciadores são pessoas que têm sido cada vez mais procuradas por empresas que buscam divulgar 
alguma marca dentro do mundo das redes sociais. 



Revista Cambiassu, São Luís/MA, v.14, nº 23 – Julho/Dezembro de 2018 
ISSN 2176 - 5111 

 

 97 

com o público em geral, quanto com os apresentadores e os competidores. O site oficial do 

reality disponibilizou abas que exibiam a interação, a conversação51 digital. A estratégia deu 

tão certo que, de forma inédita, o vencedor do programa foi anunciado primeiro na plataforma 

digital e só depois no programa ao vivo52. 

Esta relação do MasterChef Brasil com as mídias digitais, em especial o Twitter, é o 

que veremos adiante, com o objetivo de entender um pouco do sucesso do reality show nessa 

rede social. 

4.5 O MasterChef Brasil no Twitter 

O Twitter, plataforma muito utilizada pelo programa, possibilitou uma interação em 

tempo real, fazendo com que os telespectadores pudessem comentar e participar do 

MasterChef Brasil. Dessa forma, abriu-se um diálogo com o público, permitindo uma 

interatividade maior, resultando na fidelização da audiência. 

O alcance no ambiente em rede é percebido como mais efusivo do que na TV, tanto 

que o reality show obteve, em todas as suas exibições da semana, o topo do Twitter no Brasil 

(exceto no dia da estreia de Xuxa Meneghel na Record53) e, deste modo, sagrou-se como o 

programa mais mencionado da televisão em 2015. O ápice fora atingido no último episódio da 

2ª temporada, quando alcançou o recorde no número de tweets na rede.  

Embora, no início, o engajamento tenha se dado de maneira espontânea, o programa 

passou a empregar várias estratégias que visavam obter uma maior interação com o público na 

internet, atualizando sua rede social, com o objetivo de criar uma relação dialógica com os 

usuários, efetivando os enunciados sobre si mesmo. Nessa perspectiva, o Twitter apresentou-

se como um braço do conteúdo apresentado na TV, adotando, contudo, um outro tipo de 

linguagem, já que o perfil oficial do programa utilizou-se dos modos específicos de fala dos 

usuários dessa rede social, a fim de estabelecer uma relação de maior proximidade com a 

audiência. A interatividade foi promovida de maneira gradual, inicialmente através da hashtag 

“MasterChefBR” e depois por meio de comentários e enquetes na rede. 

Além de interagir fielmente com o público no decorrer da semana, o perfil oficial do 

programa faz a cobertura ao vivo durante sua exibição, realiza entrevista exclusiva com o 

                                                           

51  http://entretenimento.band.uol.com.br/masterchef/2015/final/ 
52  http://www.b9.com.br/60736/social-media/e-o-vencedor-do-masterchef-brasil-foi-o-twitter/# 
53http://www1.folha.uol.com.br/tec/2015/09/1682671-por-que-o-masterchef-bateu-recordes-no-twitter.shtml 
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eliminado da noite, replica rapidamente os memes gerados por outros perfis e cria os seus 

próprios, sempre ligados ao tópico do momento. 

A hashtag “MasterChefBR” é apresentada também durante a exibição da atração na 

TV, inclusive sendo possível contar o número de tweets que estão sendo realizados em tempo 

real, através de um contador que aparece na tela, o que serve de motivação para que os 

internautas mantenham suas postagens. A interatividade através da hashtag oficial 

#MasterChefBR também vai para a tela da TV, exibindo as principais publicações feitas pelos 

telespectadores no Twitter.  

Diante do sucesso dessa ação, na segunda temporada, as estratégias foram 

aperfeiçoadas. Por exemplo, quando os internautas realizavam um determinado número de 

publicações, eram beneficiados com conteúdos exclusivos para a internet (cf. Fig 3). Ainda 

nessa mesma vertente, o anúncio da campeã da referida temporada foi feito primeiro na rede 

social e logo depois na televisão, conferindo à audiência online um privilégio por sua ativa e 

marcante participação ao longo do programa. 

  Enquetes sobre o reality foram criadas também como forma de promover a interação 

nessa rede social. “Quem será o eliminado?” e “Quem será o grupo vencedor?” foram alguns 

dos questionamentos apresentados aos usuários que respondiam através de hashtags 

visualizadas na tela da TV, assim como um “termômetro” utilizado em episódios da primeira 

temporada, onde era possível mensurar o participante com maior número de comentários no 

ambiente em rede. No televisor, ainda, eram exibidos os comentários extraídos do 

microblog54. Além disso, o perfil oficial do programa tecia comentários sobre os episódios 

durante a sua exibição, como forma de incentivar o público a realizar o mesmo movimento. 

No caso de uma cobertura ou de algum anúncio importante por parte da produção, os 

internautas também são incentivados a participar, estratégia esta que se constitui numa 

poderosa ferramenta para medir a participação do público, sendo também uma forma de aferir 

o que os telespectadores pensam a respeito do conteúdo do programa. 

4.6 O efeito transmídia na final do MasterChef Brasil 

A grande final da segunda temporada de MasterChef Brasil, exibida no dia 16 de 

setembro de 2015, teve o vencedor anunciado de maneira inédita55. O programa bateu recorde 

                                                           

54  Designa um blog que só permite publicações com até 140 caracteres. 
55http://www1.folha.uol.com.br/tec/2015/09/1682671-por-que-o-masterchef-bateu-recordes-no-twitter.shtml 
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nas redes sociais e, em pouco mais de três horas de duração, a final do reality show contou 

com mais de 1,5 milhão de menções no Twitter segundo o IBOPE Ratings Twitter TV56. Em 

medições prévias de audiência, a final do MasterChef  Brasil chegou, nos seus dois últimos 

blocos, a vencer a Globo por cerca de 1 ponto: 10 contra 957. 

Em reconhecimento à mobilização dos telespectadores e como forma de agradecê-los 

pela audiência, o nome do tão esperado vencedor foi anunciado em primeira mão na conta 

oficial do programa no Twitter. Tratou-se de uma parceria de mídia elaborada pela rede social 

junto com a Band e a TIM. 

5. Considerações finais 

              Esta pesquisa sobre as estratégias transmídias do reality show MasterChef Brasil 

buscou contribuir para a ampliar a compreensão sobre as transformações sofridas pela 

televisão, a partir da sua digitalização e da convergência com outros meios. Foram observadas 

as mudanças e os efeitos dessa interação entre mídias no ambiente televisivo, tanto no que se 

refere ao modo como o conteúdo é produzido e disseminado, quanto à maneira como este é 

recebido e acessado pela audiência. 

Por meio da análise das estratégias transmidiáticas utilizadas pelo MasterChef Brasil, 

verificou-se que, atualmente, o telespectador pode, ao mesmo tempo em que assiste ao seu 

programa favorito, acessar mais informações sobre ele, além de interagir com outros usuários 

e os próprios produtores da atração, constatando-se que tal ação faz com que a audiência 

adquira voz e possa até mesmo influir no conteúdo que está sendo gerado. 

O efeito da utilização de diferentes mídias simultaneamente tende a fazer com que os 

meios se complementem, tornando tal prática uma vigorosa estratégia de engajamento, desde 

que traga conteúdo relevante e de maneira apropriada ao público. Diante disso, entende-se 

porque a Band comemora o sucesso do MasterChef Brasil. Além dos números de audiência, 

as ações realizadas em conjunto entre televisão e internet fizeram com que o programa 

adquirisse maior interesse e fidelização por parte do público. 

 Observou-se que o Twitter é a ferramenta mais utilizada pelo MasterChef Brasil, 

concentrando esforços para gerar interação e aprofundar a experiência dos usuários. A 

                                                           

56  https://www.kantaribopemedia.com/ 
57 http://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/audiencias/final-do-masterchef-derrota-globo-e-deixa-band-lider-
durante-23-minutos-5942 
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popularidade do reality na internet pode influenciar não apenas a audiência televisa, mas 

impulsionar visualizações online, como no canal que disponibiliza os episódios e cenas extras 

do programa. Esse ciclo auxilia ambas as partes, pois a audiência satisfaz sua necessidade de 

ter voz ativa, enquanto a televisão alcança novos públicos através dessas vozes que geram 

visibilidade. 

As redes sociais digitais proporcionam, assim, um novo ambiente de interação, que 

estreita a relação do público com o conteúdo da televisão, uma vez que esse público é 

convidado cada vez mais a fazer parte da construção narrativa, tendo acesso a conteúdos que 

complementam e aprofundam a história apresentada. A interação que acontece também entre 

a própria audiência possibilita um consumo diferenciado, onde os compartilhamentos de 

vivências podem alterar o sentido do programa.  
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ANEXOS 

Figura 1: Vídeos disponibilizados pelo MasterChef Brasil 

 

Fonte: youtube.com/masterchefbr 

Figura 2: Evento digital paralelo ao MasterChef Brasil 

 

Fonte: Site Band Entretenimento (2015) 
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Figura 3: Desafio no Twitter 

  

Fonte: twitter.com/masterchefbr 
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RESUMO: O artigo investiga como postagens do Instituto Vladimir Herzog (IVH) em suas 

páginas no Facebook, Instagram e Twitter organizam estratégias de memória e narrativas 

sobre o personagem emblemático que foi Vlado. Com destaque para a hashtag #vlado40anos, 

lançada pelo Instituto em 2015, analisamos a permanência de Herzog nas redes, articulando 

informações de passado, presente e futuro. Avaliamos, assim, como o IVH faz circular as 

efemérides ligadas ao acontecimento da morte de Vlado, gerando desdobramentos que fazem 

com que o jornalista – morto há mais de 40 anos – seja, em fluxo constante, recuperado e re-

narrativado.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Memória. Acontecimento. Redes Sociais. Vladimir Herzog. 

 

ABSTRACT: The article investigates as posts of the Vladimir Herzog Institute (IVH) in its 

pages on Facebook, Instagram and Twitter organize memory strategies and narratives about 

the emblematic character that was Vlado. With emphasis on the hashtag # vlado40anos, 

launched by the Institute in 2015, we analyze the permanence of Herzog in networks, 

articulating past, present and future information. Thus, we evaluate how the IVH circulates 

the ephemeris linked to the event of Vlado's death, generating unfoldings that make the 

journalist - who died more than 40 years ago - in constant flux, recovered and re-narrativized. 

KEYWORDS: Memory. Event. Social Networks. Vladimir Herzog.  
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de Ciências da Comunicação (Intercom Nacional) e no GT Comunicação, Narratividade e Discursos Midiáticos 
do XIV Póscom PUC-Rio, ambos em 2017. Novos dados, considerações e ajustes foram inseridos com o 
desenvolvimento da pesquisa, cuja dissertação foi defendida em agosto de 2018.  
59  Mestre em Mídia e Cotidiano pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Especialista em Docência do 
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1. Introdução 

 

O aniversário de 40 anos da morte do jornalista Vladimir Herzog, em 25 de outubro de 

2015, representou importante marco memorável relacionado à ditadura civil-militar no Brasil, 

cujos rumos foram alterados devido à dimensão política do assassinato do jornalista. Cerca de 

um ano e meio antes, em 2014, os 50 anos do golpe que instaurou o regime foram 

intensamente lembrados em diferentes meios de comunicação. Se a morte de Vlado pelas 

forças de repressão acelerou o caminho para a abertura política no Brasil, é necessário 

investigar como tem se configurado, ao longo dessas mais de quatro décadas, os trabalhos de 

memória (HALBWACHS, 1990) e estratégias memoráveis (BARBOSA, 2007) sobre sua 

trajetória e sua morte.   

O caso Herzog colocou novos tons nas já complexas relações entre militares, 

jornalistas e veículos de imprensa no Brasil – marcadas por alinhamentos, aproximações, 

distâncias e tensões negociadas, no caso de meios hegemônicos, e por maior repressão, em 

casos de veículos alternativos ou clandestinos. Dessa forma, a dimensão de sua morte é um 

dos tantos fatores que reforça a importância de estudos sobre uma cultura da memória, 

alinhada aos desdobramentos do acontecimento e suas comemorações e à existência de “jogos 

construtores da memória” (BARBOSA, 2014, p. 16).  

Em cerca de duas décadas que se seguiram após a morte de Herzog, as novas luzes 

jogadas sobre o caso – fossem por meios de investigações oficiais de Estado ou por meio de 

outros organismos da sociedade civil – eram narradas, primordialmente, nos veículos de 

comunicação tidos como tradicionais (impressos, rádios ou TVs). Nos últimos anos, novos 

trabalhos de memória sobre Herzog foram ampliados devido aos espaços de comunicação 

digital, dos quais destacamos, particularmente, os sites de redes sociais. Utilizamos aqui a 

definição de Recuero (2009, p. 24), que caracteriza a rede social como um conjunto de atores 

(pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais), 

sendo, assim, "uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir 

das conexões estabelecidas entre os diversos atores”. Já os sites de redes sociais são "espaços 

utilizados para a expressão das redes sociais na Internet" (RECUERO, 2009, p. 102). 

A investigação que fazemos aqui está, portanto, centrada nesses espaços que entraram 

em cena para reafirmar a permanência da simbólica figura de Herzog: Facebook, Instagram e 

Twitter. Num primeiro momento, nos interessam especialmente os usos da hashtag 
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#vlado40anos, intensamente compartilhada em 2015 pelo Instituto Vladimir Herzog (IVH), 

órgão fundado em 2009 por familiares, amigos e antigos colegas do jornalista. Com sede em 

São Paulo, o Instituto define como sendo sua missão “trabalhar com a sociedade pelos valores 

da democracia, direitos humanos e liberdade de expressão”60. Chamaremos, a partir daqui, o 

Instituto Vladimir Herzog primordialmente pela sigla indicada: IVH.   

Já a chamada hashtag, presente nos sites de redes sociais, é uma ferramenta usada no 

ambiente virtual como "indicador de assunto, normalmente representado pelo sinal '#'" 

(RECUERO, 2009: 127). Ela identifica palavras-chave e tópicos em determinada publicação, 

“agregando todos os relatos sobre determinados assuntos, gerando memórias dos fatos 

cotidianos com a possibilidade das enquetes dos assuntos do momento [...]” (MALINI; 

ANTOUN, 2013, p. 196-197).   

Nesse contexto, os três sites de redes sociais conservam a “presença” de Herzog, 

levando-o a uma espécie de imortalidade a partir de constantes atualizações narrativas. A 

escolha dos três sites se dá por razões de: popularidade e participação ativa do IVH neles. O 

Instituto possui páginas oficiais nos sites61 com constantes postagens e compartilhamentos de 

informações. São páginas gerenciadas e administradas pela própria equipe de comunicação – 

que conta, em 2018, com um diretor da área e três jornalistas nomeados profissionalmente de 

“assistentes de comunicação” – do Instituto. É nelas, portanto, que o IVH parece tocar, de 

forma mais organizada, seus trabalhos de memória e atualização de Vladimir Herzog, assim 

como em seu próprio site (cujo endereço é http://vladimirherzog.org) e em suas inserções em 

veículos de imprensa tradicionais e em suas várias outras frentes de ação62.  

Notamos que, no Facebook, o IVH produz postagens – quase sempre com conteúdos 

próprios e, eventualmente, com compartilhamentos de notícias de outros sites – com maior 

intensidade. No Instagram e no Twitter, ainda que com espaçamentos maiores entre uma e 

outra postagem, também há uma série de informações sobre Vlado e as ações do órgão. 

Percebemos que, em geral, o IVH aproveita datas comemorativas ligadas a Herzog e ao 

próprio Instituto (em 27 de junho, por exemplo, são celebrados os aniversários de nascimento 

                                                           

60  Disponível em <http://vladimirherzog.org/o-instituto>. Acesso em: 19 de setembro de 2017.   
61  Os endereços oficiais do Instituto nesses sites são: 
http://www.facebook.com/institutovladimirherzog; http://www.instagram.com/vladimirherzog e 
http://twitter.com/vladimirherzog.  
62  O IVH mantém também algumas ramificações intituladas “unidades de ação”, além de projetos 
especiais. Vlado Educação, Vlado Editora, Vlado Prêmios, Usina de Valores são algumas dessas frentes, cujas 
linhas de atuação não serão aprofundadas neste artigo.    

http://vladimirherzog.org/
http://vladimirherzog.org/o-instituto
http://www.facebook.com/institutovladimirherzog
http://www.instagram.com/vladimirherzog
http://twitter.com/vladimirherzog
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do jornalista e de fundação do órgão), mas também relacionadas a questões de Direitos 

Humanos (Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, e Dia Internacional para a 

Eliminação da Discriminação Racial, em 21 de março, ilustram bem isso) para postar seus 

conteúdos e, eventualmente, fazer links com seu site ou com notícias correlatas. Dessa forma, 

para além das efemérides e celebrações, o que o Instituto parece querer também – via 

familiares e amigos de Herzog – é se fincar, de forma institucionalizada, como um importante 

agente dos debates sobre direitos civis no país. Afinal, “o trabalho de transformar sentimentos 

pessoais em significados coletivos é um processo sempre aberto e ativo” (DIAS; ROXO, 

2016, p. 424). Essa tarefa parece ainda mais desafiadora ao chegarmos em 2018 vivenciando 

um momento politicamente tão conturbado do país, marcado pelo forte avanço de posições 

conservadoras herdadas da ditadura civil-militar.      

Assim, a partir de estudos sobre trabalhos de memória, importantes na abordagem de 

narrativas midiáticas – e suas atualizações – sobre um episódio historicamente marcante, é 

relevante verificarmos, portanto, a função política dessas determinadas ambiências digitais 

como marcos comemorativos de uma história. Podemos pensar que um dos papéis ocupados 

por esses espaços digitais segue uma lógica dentro do que Colombo (1991, p. 19) classifica de 

“corrente mnemotécnica no Ocidente”. Nessa direção, pretendemos analisar os contextos e 

razões para as atuações do IVH nessas redes, especialmente ao seguir lógicas comemorativas, 

como datas de aniversário de morte ou de nascimento – e é aí que, mais uma vez, a hashtag 

#vlado40anos assume função de destaque.  

2. Passado, presente e futuro nas redes sociais   

Uma pesquisa sobre a permanência de Herzog pode representar, portanto, uma reflexão 

acerca da complexidade das relações entre espaços midiáticos, acontecimento, memória, 

narrativa, poder e diversos atores sociais. Durante o período militar, no que tange às relações 

entre jornalismo, imprensa, censura e órgãos de repressão, ilustradas pelo caso Herzog, os 

meios de comunicação assumiram, como de praxe (e num forte contexto de censura e 

repressão), a função de privilegiar determinadas informações, selecionando, por tabela, muito 

do que seria esquecido, silenciado e até apagado. Seus profissionais, os jornalistas, estariam 

“construindo documentos de memória da atuação do grupo” (BARBOSA, 2014, p. 10).  

É importante pontuarmos que, antes da fundação do IVH e de sua participação ativa 

em sites de redes sociais, os valores de "acontecimento impacto", "acontecimento fundador" e 

"acontecimento midiático que se transforma em acontecimento para a história" vinculados à 
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morte de Herzog, no entendimento de Berger (2006, p. 6), já possibilitavam essa permanência 

de Vlado, ainda que os espaços midiáticos fossem outros. Tanto que, se propusermos uma 

breve atualização de artigo publicado pela autora em 2006 (31 anos, portanto, após o 

assassinato do jornalista) que afirmava, logo em seu título, que "30 anos se passaram e Vlado 

segue morrendo", podemos dizer que, mais de 40 anos depois, Vlado continua morrendo. 

Mas, agora, as redes sociais sediam e participam das atualizações narrativas de sua morte. É a 

fluidez desses meios digitais que auxilia na construção desse novo espaço de permanência e 

presença de uma figura já morta (RIBEIRO, 2015).  

Uma ilustração disso é que, em 2015, o IVH compartilhou, com o uso da hashtag 

#vlado40anos, uma série de imagens, vídeos e canções de ato celebrado em homenagem ao 

jornalista na Catedral da Sé, em São Paulo, remetendo instantaneamente ao mesmo tipo de 

cerimônia celebrada há 40 anos, no mesmo local, dias após a morte de Vlado, em evento que 

foi um divisor de águas no combate ao regime militar. No Facebook, o IVH reforçou o ato 

solicitando que as “testemunhas” não apenas presenciassem, mas também registrassem o ato 

ecumênico – registros esses que passam hoje por uma intensa lógica de compartilhamento nas 

redes, como mostra a imagem abaixo:  

Figura 1: Postagem do IVH no Facebook, em outubro de 2015, solicitando aos usuários o 
compartilhamento de registros da homenagem a Herzog por meio da hashtag #vlado40anos. 

 

Fonte: Facebook. Disponível em: 
<https://www.facebook.com/institutovladimirherzog/photos/a.288657247866210.65755.226894137
375855/944217168976878/?type=3&theater>. Acesso em: 7 de agosto de 2016. 

 Mais um exemplo é que, meses antes do marco de 40 anos da morte do jornalista, o 

Instituto iniciou uma intitulada “linha do tempo” no Instagram, com postagens que continham 

https://www.facebook.com/institutovladimirherzog/photos/a.288657247866210.65755.226894137375855/944217168976878/?type=3&theater
https://www.facebook.com/institutovladimirherzog/photos/a.288657247866210.65755.226894137375855/944217168976878/?type=3&theater
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fotos (em ambientes familiar ou profissional) e informações sobre as trajetórias de vida e a 

carreira profissional de Herzog, como evidenciam as seguintes imagens: 

Figura 2: Postagem do IVH no Instagram, em setembro de 2015, com informações sobre a vida 
familiar de Herzog. 

 

Fonte: Instagram. Disponível em: 
<https://www.instagram.com/p/7NnPJFsoJY/?tagged=vlado40anos>. Acesso em: 12 de agosto de 
2016. 

Figura 3: Postagem do IVH no Instagram, em outubro de 2015, com informações sobre o trabalho 
de Herzog à frente do jornalismo da TV Cultura de São Paulo. 

 
Fonte: Instagram. Disponível em: <https://www.instagram.com/p/9Y2O47MoMk>. Acesso em: 12 
de agosto de 2016. 

 

Já no Twitter, a figura a seguir conecta as referências ao presente – também com 

chamada para que vídeos e fotos do ato ecumênico da Catedral da Sé em 2015 sejam 

compartilhados com a utilização da hashtag #vlado40anos – e ao passado, quando 

rememoram o mesmo tipo de evento, realizado no mesmo lugar, 40 anos antes. Essa conexão 

https://www.instagram.com/p/7NnPJFsoJY/?tagged=vlado40anos
https://www.instagram.com/p/9Y2O47MoMk
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é referendada por Barbosa (2007, p. 60), que afirma que “o momento memorial aparece como 

intensificação do presente”.  

Assim, a função dessa evocação do passado nas comemorações não é redescobri-lo, 
mas construí-lo e, neste sentido, inventá-lo. O passado é convocado ao presente para 
possibilitar a criação de novas sociabilidades, ao mesmo tempo que se distingue do 
presente intenso, pela nostalgia a ser preservada em lugares e momentos próprios: 
lugares da museificação e momentos da celebração (BARBOSA, 2007, p. 60).   

 
Figura 4: Postagens do IVH no Twitter, em outubro de 2015, sobre os atos ecumênicos em 
homenagem a Herzog na Catedral da Sé, em São Paulo. 

Fonte: Twitter. Disponível em: 
<https://twitter.com/VladimirHerzog/status/656161447886606337>. Acesso em: 12 de agosto de 
2016.  

 

Babo-Lança (2012, p. 63) lembra Pierre Nora ao falar da “intensificação rápida dos 

usos do passado” e da “inflação das comemorações”, o que faz sentido na lógica desse tipo de 

postagem no Twitter, em que a rapidez (280 caracteres desde novembro de 2017; mas, à 

época dos tweets exibidos acima, máximo de 140 caracteres) e a instantaneidade podem 

encontrar um espaço de ampla divulgação, mesmo quando remetem a um acontecimento do 

passado. “Ora, esta inversão do histórico no comemorativo encontra na mídia (nas mídias) um 

lugar de eleição, de exposição, de espetacularização” (BABO-LANÇA, 2012, p. 64).  

Esses e outros exemplos possibilitam, assim, lembranças que, ao serem reconstruídas 

em novos espaços midiáticos, causam o alargamento dos limites da mera memória oficial de 

uma época, chancelada, durante muitos anos, por determinados meios de comunicação 

https://twitter.com/VladimirHerzog/status/656161447886606337
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alinhados a um regime autoritário. São as “memórias subterrâneas” que conseguem invadir o 

espaço público, como afirma Pollak (1989). Em consonância com esses argumentos, 

propomos uma reflexão sobre os trabalhos de memória (e sobre como eles passam a ser feitos 

de forma mais sistematizada pelo IVH) ligados a Herzog – nos âmbitos coletivo, familiares e 

individuais – nesses espaços de comunicação digital.   

São esses trabalhos que possibilitam que as narrativas sobre Herzog sejam 

continuamente atualizadas. Berger (2006, p. 2) afirmou, há mais de 10 anos, que “a narrativa 

da morte de Vlado é um exemplo de intertextualidade que dura exatos 31 anos e se encontra 

registrada em fotografias, textos jornalísticos, literários, históricos e testemunhais, 

documentários e programas de tevê”. Essa intertextualidade se mantém e conta, ao contrário 

de mais de uma década atrás, com a força das redes sociais – mediante um trabalho 

institucionalizado e chancelado por uma organização de memória – para o projeto de 

permanência de Vladimir Herzog.   

No percurso aqui descrito brevemente, além dos já citados Barbosa (2014), Colombo 

(1991), Halbwachs (1990) e Pollak (1989), trabalhamos também com a noção de que vivemos 

tempos de intensa “cultura de memória” (HUYSSEN, 2004) e “febre mnemônica” 

(HUYSSEN, 2000), nos quais as ligações entre acontecimentos, marcos comemorativos e 

midiatização desempenham papel crucial para o alargamento das conexões entre passado, 

presente e futuro. Antes, Nora (1993) já alertava para tempos de “produtivismo arquivístico”.  

Lembremos, portanto, que tais estratégias memoráveis seriam operadas nos meios 

digitais por um órgão (IVH) que assume caráter institucionalizado para discorrer sobre 

Herzog, constituindo “práticas de memória” (HUYSSEN, 2000) de cunho político cuja 

temporalidade permite que passado, presente e futuro se confundam. Como uma instituição 

que busca se posicionar como guardiã da memória de Herzog, é isso que o IVH faz: organiza 

e seleciona memórias, produzindo estratégias de comunicação que desempenham um papel 

crucial na conservação de um personagem simbólico.  

3. A morte de Vlado: acontecimento fundador e noticiado 

Foi no dia 25 de outubro de 1975 que se deu o acontecimento. Um dos mais 

emblemáticos do período da ditadura civil-militar que deu as cartas no Brasil de 1964 a 1985: 

a morte do jornalista Vladimir Herzog. O acontecimento em si ocorreu nas sombras: nos 

porões do DOI-Codi de São Paulo, com sessões de torturas comandadas por agentes do 

aparato de repressão do Estado. Já as consequências foram bem visíveis; mudando os rumos 
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de um regime brutal, provocando comoções e rupturas na opinião pública, dando (alguma) 

visibilidade a demais casos de prisões, torturas e assassinatos, unindo movimentos diversos 

em prol de um objetivo: o fim da ditadura civil-militar, o que só ocorreria de fato uma década 

depois. 

A morte de Herzog, acontecimento fundador, se desdobrou em muitos outros. A missa 

ecumênica em homenagem a ele na Catedral da Sé, em São Paulo, em 31 de outubro do 

mesmo ano foi um deles. Quase 35 anos mais tarde, em 2009, a fundação de um Instituto que 

leva o nome do jornalista foi outro, bem como a realização de um novo ato ecumênico 40 

anos mais tarde, em 2015, para rememorar o aniversário de morte de Herzog.   

A primeira camada do acontecimento veio através dos comunicados, das notas, do 
culto ecumênico de sétimo dia que lotou a Cúria Metropolitana e a Praça da Sé, das 
notícias nos jornais. É informação silenciada, censurada, dita sem dizer, falada 
através do corpo e do olhar. É a expressão na prática de como os regimes 
autoritários precisam de uma linguagem compatível na intenção de reduzir tudo a 
uma única voz. Mas é, também, um exemplo das formas de resistência que cada 
período sem liberdade encontra para se expressar. Depois, o acontecimento volta 
como memória (BERGER, 2006, p. 7).  

São exemplos que, além de produzirem uma permanente atualização de narrativas, dão 

pistas de como o acontecimento do passado opera, com suas idiossincrasias, rupturas, 

diferenças e indagações, com vistas para o futuro, tendo como pano de fundo a atuação do 

IVH em espaços de comunicação digital, mais especialmente os sites de redes sociais.  

Todos os esforços de memória produzidos pelo Instituto mostram que, para além de 

uma memória coletiva (HALBWACHS, 1990), as memórias familiares e individuais – muito 

presentes na lógica da fundação e da manutenção de um órgão como o IVH – entram em cena 

e disputam território nessa permanente reconstrução de lembranças. 

O longo silêncio sobre o passado, longe de conduzir ao esquecimento, é a resistência 
que uma sociedade civil impotente opõe ao excesso de discursos oficiais. Ao mesmo 
tempo, ela transmite cuidadosamente as lembranças dissidentes nas redes familiares 
e de amizades, esperando a hora da verdade [...] (POLLAK, 1989, p. 5). 

É possível enxergarmos aqui como os discursos de memória ocupam, portanto, papel 

importante nas abordagens – das mais antigas às atuais – em torno da figura de Herzog, 

levando-nos a observar que algumas das ambiências digitais mais recentes passam a ter maior 

espaço nesse trabalho de reconstrução, ocupando lugares antes exclusivamente reivindicados 

por meios de comunicação tradicionais. Para Huyssen (2000, p. 36), em contextos políticos de 

maior ou menor agitação, “a sociedade precisa de ancoragem temporal, numa época em que, 

[...], a relação entre passado, presente e futuro está sendo transformada para além do 
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reconhecimento”. No caso de Herzog, essa necessidade de ancoragem pode ser percebida em 

espaços de produção de memória tão diversos como o próprio IVH – e suas ações midiáticas – 

ou nos relatos que dão conta da relação entre censura e integrantes dos meios de comunicação 

da época.  

Mais recentemente, atendendo ao que Huyssen (2000) chama de “febre mnemônica”, 

os espaços de comunicação digital, com sua fluidez e suas variadas formas de interação, 

parecem construir uma nova permanência de uma figura já morta. Ainda que as “memórias 

subterrâneas” mencionadas por Pollak tenham levado algum tempo para chegar à superfície, o 

acontecimento da morte de Vlado foi suficiente para causar mudanças que romperam, 

segundo Kucinski (1991, p. 12), “o precário equilíbrio nas relações de trabalho no conjunto da 

grande imprensa, ao mesmo tempo em que se esgotou o modo complacente pelo qual os 

jornais se relacionavam com o regime”.  

Anos mais tarde, a abertura política permitiu o que Pollak (1989, p. 5) chamou de 

“redistribuição das cartas políticas e ideológicas”, desembocando na criação de coletivos que, 

no geral, passaram a se empenhar, de forma mais organizada, na reconstrução de memórias 

que foram, por muitos anos, confinadas à clandestinidade. Grupos como “Tortura Nunca 

Mais”63, “Brasil: Nunca Mais”64 e comissões da verdade (em âmbitos nacional ou regional) 

formam esse cenário, no qual o IVH também está inserido e com o qual pode ser fortemente 

identificado. 

Criado entre os aniversários de 30 e 40 anos da morte de Herzog, o IVH realiza, desde 

sua fundação, eventos, projetos e homenagens diversas a ele e a outros atores sociais ligados 

aos Direitos Humanos, além de lançamentos de livros e documentos. Mas foi em 2015, 

quando do aniversário de 40 anos da morte do jornalista, que o Instituto promoveu uma 

“comemoração”, aproveitando a efeméride, como é percebido na própria linha do tempo 

                                                           

63  No Rio de Janeiro, o grupo foi fundado em 1985 para se dedicar ao combate à tortura e defender os 
direitos humanos e a memória política do Brasil. É formado por antigos presos políticos que foram torturados 
nos porões do regime militar e por familiares de mortos e desaparecidos políticos. Mais informações em: 
<http://www.torturanuncamais-rj.org.br/quem-somos>. Acesso em 25 de março de 2017.    
64  Iniciativa do Conselho Mundial de Igrejas e da Arquidiocese de São Paulo, que, sob a coordenação do 
reverendo Jaime Wright e de dom Paulo Evaristo Arns (então arcebispo de São Paulo), trabalhou durante cinco 
anos, no início da década de 1980, sobre milhares de páginas de processos do Superior Tribunal Militar. Os dois 
religiosos participaram ativamente, em 1975, da organização da missa ecumênica em homenagem a Vlado e se 
aproximaram da família Herzog. O resultado do projeto foi a publicação de um relatório e um livro, em 1985, 
que revelaram os abusos e violações aos direitos humanos promovidos pelo aparato de repressão política 
durante a ditadura. Mais informações em: <http://bnmdigital.mpf.mp.br/pt-br/sobre.html>. Acesso em: 25 de 
março de 2017.  

http://www.torturanuncamais-rj.org.br/quem-somos
http://bnmdigital.mpf.mp.br/pt-br/sobre.html
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desenhada no site do IVH65. São esses “jogos memoráveis” que contribuem para "o 

acontecimento como algo que emerge na duração com a marca da anormalidade" 

(BARBOSA, 2016: 15).   

E é a formalização dessa mesma instituição que a coloca como uma guardiã das 

lembranças relacionadas a Herzog, fazendo com o que o ato inter-religioso que rememora a 

missa ecumênica celebrada 40 anos antes na mesma Catedral da Sé também possa assumir 

caráter institucionalizado. Sobre o acontecimento (a morte de Herzog), Dias (2015, p. 5) 

assinala que suas comemorações em períodos específicos sacralizam o evento: 

Isso nos faz pensar como todo acontecimento pautado pelas mídias está 
condicionado, para sua reefetuação à cena pública, a agendamentos de lembranças e 
esquecimentos que respondem a políticas de memória bem específicas em seu 
presente.     

Tais comemorações podem exemplificar os chamados acontecimentos “replicantes” 

descritos por Babo-Lança (apud FRANÇA, 2012, p. 19), aqueles que, "retomados em 

diferentes contextos, se transformam em outros, atuando em diferentes quadros de sentido".   

Para Dosse (2013, p. 270), esse acontecimento, mesmo quando individualizado, passa 

“pela busca do vínculo que ele mantém com uma estrutura problemática mais geral, uma 

ordem de maior grandeza”. É o que parece caracterizar as ações do IVH, que, por razões 

familiares, tenta criar uma camada de “proteção” à memória de Herzog, mas sem perder de 

vista a contextualização do fato não apenas diante de um regime de exceção, mas também 

frente aos alarmantes índices de violações aos Direitos Humanos que perduram no Brasil. 

Observamos, assim, que essa imbricação entre passado, presente e futuro parece dar pistas 

mais completas sobre a atuação do Instituto.   

O acontecimento não é, por definição, redutível a sua efetuação à proporção em que 
ele está sempre aberto para um devir indefinido pelo qual seu sentido se 
metamorfoseará ao longo do tempo. Contrariamente ao que poderíamos pensar, o 
acontecimento nunca está realmente classificado nos arquivos do passado; ele pode 
voltar como espectro para assombrar a cena do presente e hipotecar o futuro, 
provocar angústia e temor ou esperança, no caso de um acontecimento feliz. Contra 
a falsa evidência que liga o acontecimento unicamente ao passado findo, “é preciso 
suspeitar a sua cronologia” (DOSSE, 2013, p. 265-266).  

 

Mesmo numa definição simplista – especificamente em sua relação com a mídia – do 

acontecimento como um fato que merece ser noticiado, é possível captarmos algumas das 

                                                           

65  Disponível em <http://vladimirherzog.org/nossa-historia>. Acesso em 19 de setembro de 2017.  

http://vladimirherzog.org/nossa-historia
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nuances e contradições que atravessam o caso Herzog. A tortura e o assassinato de um 

jornalista que tinha importante cargo hierárquico – diretor de jornalismo da TV Cultura – 

quando da sua morte é, por obviedade, notícia. Quando os responsáveis pelo assassinato são 

agentes das forças de repressão de um governo central, ou seja, figuras institucionalizadas do 

poder público de um Estado, parece ainda mais plausível que isso deva ser um acontecimento 

noticiável. Contraditoriamente, eram exatamente essas forças oficiais, integrantes de uma 

ditadura, que tentavam, ao máximo, impedir que acontecimentos similares fossem noticiados.  

A morte de Herzog, porém, por ter envolvido fatores de hierarquização profissional e 

atores sociais de maior expressão, passou, ainda que a duras penas, por um processo de 

exposição que possibilitou a ampliação do acontecimento. Adentramos aí na lógica levantada 

por Nora (1979, p. 181) de que “acontecimentos capitais podem ter lugar sem que se fale 

deles. [...]. O fato de terem acontecido não os torna históricos. Para que haja acontecimento é 

necessário que seja conhecido”. 

Sem querermos avançar aqui em reflexões sobre relações de poder e hierarquia, sobre 

corporativismos da imprensa ou sobre critérios de noticiabilidade (sempre sujeitos a contextos 

político-sociais de uma época), o acontecimento da morte de Herzog parecia representar, 

portanto, uma ruptura, na qual o jornalista, produtor de notícias, passou a ser, ele mesmo, a 

própria notícia, passando por “intensa mediatização do seu assassinato e da sua biografia” 

(DIAS; ROXO, 2016, p. 404). Ou, como afirma o jornalista Mário Magalhães, “de contador 

da história, Herzog passou a personagem histórico”66.  

Nesse sentido, a morte de Vlado gerou uma semiose, uma intensa produção de 

significados, uma vez que foi, ao longo de todo o regime, uma dos poucas capazes de jogar 

luz sobre outros acontecimentos semelhantes pelo fato de ter sido noticiado. “Imprensa, rádio, 

imagens não agem apenas como meios dos quais os acontecimentos seriam relativamente 

independentes, mas como a própria condição de sua existência” (NORA, 1979, p. 181).  

Em um emaranhado de narrativas ao longo de mais de 40 anos, vimos o caso Herzog 

se atualizar e se ramificar em novos casos, gerando novas disputas políticas, invadindo 

diferentes arenas públicas e trazendo à tona uma série de novos elementos e atores, muitos 

dos quais não tiveram qualquer participação no caso que podemos chamar de original. 

Quando essas atualizações narrativas da figura de Herzog eram mais restritas – nas primeiras 
                                                           

66  Disponível em <https://theintercept.com/2018/07/18/stf-vladimir-herzog>. Acesso em 19 de julho 
de 2018.   

https://theintercept.com/2018/07/18/stf-vladimir-herzog
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duas décadas após sua morte – aos veículos de imprensa tidos como tradicionais, isso passava 

por processos de organização e enquadramentos típicos do jornalismo. Processos esses que 

poderão ser encontrados em outras mídias e em ambiências digitais mais recentes, mas com 

lógicas diferentes e com outros tipos de códigos de seleção e contextualização.  

E se hoje temos, por exemplo, os sites de redes sociais como espaços consideráveis de 

trabalhos organizados de memória sobre Herzog, vale pensarmos como houve aí um processo 

de contínuas transformações midiáticas. Anteriormente, a construção do personagem 

emblemático que se tornou Herzog, a partir do acontecimento de sua morte, seguiu os ritos da 

chamada imprensa tradicional, sobretudo pela lógica dos veículos impressos. Nos últimos 

anos, porém, as chances de atualização narrativa de um caso ocorrido há mais de quatro 

décadas se ampliaram a partir das muitas possibilidades midiáticas em circulação. 

Entendemos, assim, que o IVH marca sua “presença” – ainda que não materializada 

fisicamente – nos sites de redes sociais, e se aproveita dessas novas cartas – e de uma ampla 

cultura de memória – para a manutenção do processo de constantes produções de memória 

sobre Herzog. Ou seja, para também marcar a “presença” de alguém já morto. Concordamos, 

portanto, com a afirmação de Dias e Roxo (2016, p. 417-418) de que o Instituto, a partir de 

uma lógica de “boom de memória”, emergiu como um “novo empreendedor engajado na 

manutenção e consolidação do legado de Herzog”.      

4. Reflexões sobre acontecimento e memória nas narrativas das redes sociais 

Essas atualizações narrativas sobre Herzog em espaços digitais não se descolam, portanto, 

das reflexões sobre os trabalhos de memória que propomos aqui. É nessa dinâmica que 

determinadas manifestações de interesse público (referentes aos direitos civis, à democracia, 

às políticas de reparação do Estado, entre outras) encabeçadas pelo IVH nos sites de redes 

sociais se inserem e, são, como diz Recuero (2014, p. 17-18), reconstruídas. 

 

As características dos sites de rede social, nesse contexto, acabam gerando uma nova 
“forma” conversacional, mais pública, mais coletiva, que chamaremos de 
conversação em rede. As conversações que acontecem no Twitter, no Orkut, no 
Facebook e em outras ferramentas com características semelhantes são muito mais 
públicas, mais permanentes e rastreáveis do que outras. Essas características e sua 
apropriação são capazes de delinear redes, trazer informações sobre sentimentos 
coletivos, tendências, interesses e intenções de grandes grupos de pessoas. São essas 
conversas públicas e coletivas que hoje influenciam a cultura, constroem fenômenos 
e espalham informações e memes, debatem e organizam protestos, criticam e 
acompanham ações políticas e públicas. É nessa conversação em rede que nossa 
cultura está sendo interpretada e reconstruída.  



Revista Cambiassu, São Luís/MA, v.14, nº 23 – Julho/Dezembro de 2018 
ISSN 2176 - 5111 

 

 117 

Nesse universo, a hashtag #vlado40anos nas redes Facebook, Instagram e Twitter tem 

esferas de sentidos diversas atreladas a ela. Ao criar não apenas a hashtag, mas um evento que 

a sustenta e que rememora e reverbera um acontecimento ocorrido há quatro décadas, 

podemos colocar a nova “celebração” na categoria de um ciberacontecimento nos moldes 

propostos por Henn (2015, p. 218), unindo as noções de acontecimento e acontecimento 

jornalístico. “O ciberacontecimento, ao mesmo tempo em que introduz formas distintas de 

constituição, também inscreve-se em novas arquiteturas narrativas potencializadas pelas redes 

digitais”.    

Ao digitarmos “#vlado40anos” nos campos de busca desses sites, encontramos muitas 

páginas de órgãos e instituições (como o próprio IVH) e perfis – a maior parte de usuários que 

não são figuras públicas – que fizeram usos da hashtag. Em uma avaliação mais superficial, 

com ênfase nos primeiros resultados, é possível percebermos que o compartilhamento de 

“#vlado40anos” teve maior concentração nos meses de outubro e novembro de 2015, pela 

proximidade com o aniversário da morte de Herzog. Essa concentração foi ainda mais intensa 

nos dias próximos à realização do ato ecumênico na Catedral da Sé, em 25 de outubro de 

2015. 

É válido destacarmos aqui que, desde o início dessa trajetória de pesquisa, 

pretendíamos, ao escolher como objeto as redes sociais do IVH e seus usos e organizações de 

memória, que alguns números fossem apresentados para fins estatísticos. Nunca foi nossa 

intenção, porém, traçar quadros quantitativos de posts ou analisar métricas a partir de dados 

ou monitoramento dessas redes. Nossos esforços sempre se voltaram para ancorar os usos dos 

sites de redes sociais pelo Instituto no campo dos estudos de memória, refletindo sobre a 

utilização de estratégias de comunicação que levam a um projeto de permanência e a uma 

atualização narrativa do personagem Vladimir Herzog.  

Ainda assim, quando realizamos uma visita ao Instituto67, solicitamos à equipe que, se 

possível, nos desse acesso a alguns números e relatórios que mostrassem um panorama 

                                                           

67  Em 1º de novembro de 2017, conhecemos o escritório do Instituto Vladimir Herzog, localizado no 
bairro de Jardim Paulistano, na cidade de São Paulo. Lá, além de termos sido apresentados às instalações e a 
alguns membros da equipe do Instituto (eram, àquela época, nove pessoas trabalhando diariamente), 
realizamos uma entrevista semiestruturada com o jornalista Giuliano Galli. Ainda que tenhamos falado de 
forma mais genérica sobre o funcionamento e as atividades gerais do IVH, direcionamos a conversa aos usos 
das redes sociais e do site do Instituto, ou seja, especialmente ao trabalho realizado pela equipe de 
comunicação. No dia anterior, assistimos à cerimônia do 39° Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e 
Direitos Humanos, realizada no Teatro Tucarena da PUC-SP. Antes disso, enviamos algumas perguntas, em 11 
de setembro de 2017, para Carolina Vilaverde, também assistente de comunicação, com quem fizemos o 
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quantitativo de sua atuação em espaços de comunicação digital.  Antes disso, destacamos que 

Giuliano Galli, um dos assistentes de comunicação do IVH, já havia nos confirmado, por e-

mail, que a equipe realizava a mensuração quantitativa do alcance nas redes sociais 

mensalmente. “Mas apenas por meio das ferramentas oferecidas por essas redes de forma 

gratuita. Nunca contratamos nenhum profissional ou nenhum serviço para isso”, revelou.    

Durante a conversa, Galli confirmou que foi a campanha dos 40 anos de morte de 

Herzog, com a criação da hashtag, a que melhor conseguiu gerar compartilhamentos e 

diferentes tipos de engajamentos. Segundo ele, em termos de campanha previamente pensada, 

#vlado40anos foi “com certeza o grande momento”. As informações que nos foram 

divulgadas sobre essa hashtag, especificamente no Facebook, deram indicativos da 

importância de seus usos para o Instituto no ano de 2015. Foram 46 publicações feitas pelo 

IVH utilizando #vlado40anos, alcançando um total de 207.522 pessoas, com uma média de 

4.511 pessoas alcançadas por cada publicação. No fim, a campanha #vlado40anos foi 

responsável por 47,3% do alcance total do IVH nesse site de rede social em todo o ano de 

2015, o que significou quase metade do alcance total de usuários. 

Fizemos manualmente buscas pelos compartilhamentos da hashtag no Instagram e no 

Twitter. Na primeira rede, foram encontrados, na própria busca do Instagram, 54 posts com 

#vlado40anos, sendo 27 no perfil oficial do IVH, a grande maioria em outubro. No outro site, 

encontramos 58 tweets que continham a hashtag, sendo 14 no Twitter oficial do Instituto 

Vladimir Herzog. Desses, 13 publicações em outubro – na data da missa ecumênica ou em 

dias próximos – e apenas uma em novembro.68 

Os usos de “#vlado40anos” no Facebook, no Instagram e no Twitter podem ser, 

portanto, um exemplo de como a internet transformou-se em uma espécie de depósito de 

dados que se caracterizam como memórias, sejam elas individuais e coletivas. Um projeto de 

memória, uma espécie de mnemoteca, na qual as lembranças da figura morta podem ser 

guardadas. 

                                                                                                                                                                                     

primeiro contato por telefone. No dia 13 de setembro, Giuliano Galli, apresentando-se como responsável pelas 
postagens do Instituto nas redes sociais, enviou as respostas por e-mail. 

68  O Instituto nos deu acesso a números mais recentemente consolidados, como alguns relatórios de 
alcances, perfis de usuários e visualizações nas três redes em 2016 e 2017, mas preferimos no ater aqui 
somente aos quantitativos relacionados à hashtag #vlado40anos.  
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Acreditando-se, portanto, na ideia de que a memória é, acima de tudo, um trabalho que 

envolve processos complexos de construção, lembranças, silenciamentos e apagamentos, não 

utilizaremos aqui a ideia dos sites de redes sociais como meros “lugares de memória”. 

Preferimos adotar a noção de que essas ambiências de comunicação digital, com diferentes 

lógicas de materialidade, são espaços nos quais operam trabalhos e estratégias de memória.   

 A extraordinária potência mnésica das redes digitais faz destas um lugar importante 
da memória humana, individual e coletiva. O acontecimento registrado sob a forma 
de escrita, imagem e símbolos torna-se repetível, reprodutível, transmissível; pode 
ser recordado, re-narrativado, visto e revisto, donde, também cartografado e, em 
certa medida, atemporalizado (BABO-LANÇA, 2012, p. 63). 

Os sites de redes sociais e, dentro deles, as hashtags contribuem na composição de um 

projeto de permanência, não apenas de Herzog, mas da memória de um tempo. Articula-se um 

projeto específico para dar significado a um escopo maior, em que o desenvolvimento de 

novas tecnologias de comunicação e informação possibilitam um arquivo praticamente 

infinito de dados, imagens, sons. 

[...] não podemos discutir memória pessoal, geracional ou pública sem considerar a 
enorme influência das novas tecnologias de mídia, como veículos para todas as 
formas de memória. Portanto, não é mais possível, por exemplo, pensar no 
Holocausto ou em outro trauma histórico como uma questão ética e política séria, 
sem levar em conta os múltiplos modos em que ela está agora ligado à 
mercadorização e à espetacularização em filmes, museus, docudramas, sites na 
Internet, livros de fotografia, histórias em quadrinho [...] (HUYSSEN, 
2000, p. 21).  

Apontamos, assim, a instituição de um projeto de permanência pelas redes sociais – 

aqui, em particular, a partir dos usos de uma hashtag. Tal permanência ou processo de 

continuidade refere-se ao sujeito, mas pode se estender também a um determinado tempo e a 

um determinado discurso. “A digitalização do ‘corpo morto’ é mais do que a simples 

manutenção de laço de interatividade [...]: é a tentativa, sempre reafirmada ao longo da 

história, de constituir a imortalidade” (RIBEIRO, 2015, p. 26).  

5. Considerações finais 

Percebemos, portanto, que os sites de redes sociais (e, nos casos exemplificados aqui, a 

hashtag #vlado40anos) promovem gestos comemorativos que assumem uma função política. 

O acontecimento fundador passa, assim, a ter sua época e contexto permanentemente 

atualizados, na medida em que é acessado pelos usuários nesses espaços. 

Segundo Barbosa (2007, p. 54), as comemorações servem à “construção de uma dada 

temporalidade, na qual futuro, presente e passado se confundiam em torno da ideia de 
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aceleração”. Para a autora, os usos de marcos comemorativos reatualizam o passado, sendo 

extremamente importantes na produção midiática hoje marcada, sobretudo, pela lógica do 

instante, da velocidade do fluxo presente. Nesse contexto, a comemoração é construída como 

acontecimento que estabelece uma lógica narrativa, na qual o passado é usado 

concomitantemente com o presente para moldar uma determinada realidade. A retórica 

midiatizada, na junção do passado com o presente, estabelece uma articulação entre 

informação e espetáculo, materializando as narrativas comemorativas. Daí, observamos 

também o ciberacontecimento, bastante ligado aos usos das hashtags e à efemeridade, 

marcado por uma propagação de narrativas típica de um acontecimento em rede, com 

desdobramentos complexos e diversos – dentro e fora das redes sociais.  

É nessa perspectiva que as redes sociais digitais se tornam produtoras e guardiãs das 

comemorações de uma dada materialização da memória. Neste caso, o acontecimento (a 

morte de Vlado nos porões da ditadura) e suas replicações (as “celebrações” e efemérides 

ligadas à morte do jornalista) produzem constante atualização narrativa de Herzog, assumindo 

uma função política e reafirmando, simbolicamente, a herança de uma história.  

Com base em algumas coletas da hashtag #vlado40anos nas páginas do IVH em três 

sites, refletimos sobre como as redes sociais e seus agregadores de assunto (hashtags) podem 

assumir a função de espaços de organização e reconstrução de lembranças. O fato de o IVH 

ter, desde 2009, vias institucionalizadas em relação aos trabalhos de memória e às estratégias 

de comunicação sobre o jornalista garante um campo extenso para as negociações em torno 

das memórias oficiais, coletivas, familiares e individuais relacionadas a Herzog. Já a atuação 

do Instituto em suas páginas oficiais nessas redes dá pistas sobre trabalhos mais organizados e 

planejados de memória e atualizações narrativas de Herzog, com uma clara intenção de 

permanência de Vlado, de marcá-lo como figura midiática e política muito além dos domínios 

do tempo. Um contexto que nos permite perceber que as pessoas mortas vão sendo 

“recuperadas” por todos os complexos de memória que construímos.  

Os 40 anos da morte de Herzog, se não são necessariamente algo a ser celebrado, 

puderam gerar, ainda assim, um ritual de comemorações que sacralizam o acontecimento de 

sua morte, constituindo um marco. Nessa perspectiva, essas ambiências digitais se tornam não 

só produtoras, mas também renovadoras de memórias. Assim, após anos de predominância de 

memórias subterrâneas e proibidas durante os anos de repressão, as narrativas do episódio 

emblemático acabaram sendo, décadas depois, subvertidas pela atuação do IVH. O Instituto 
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passou a operar outros tipos de organizações e seleções de memória sobre Vlado, encontrando 

novos espaços midiáticos para esse tipo de operação.  

As ações do órgão, caso ele prossiga com suas atividades sem grandes sobressaltos (o 

que é incerto na configuração política do país que será formalmente consolidada a partir de 

2019), parecem direcionar para essa contínua atualização narrativa da figura de Herzog, 

indicando a permanência do personagem. Isso estará sempre sujeito a muitas camadas de 

seleções e organizações de memória, o que também inclui apagamentos e esquecimentos. 

Como pontua Ricoeur (2007, p. 455), o excesso de memória é sempre acompanhado do 

excesso de esquecimento. “Assim como é impossível lembrar-se de tudo, é impossível narrar 

tudo”. Portanto, sabemos que o Instituto jamais será capaz de narrar todos os detalhes sobre 

Vladimir Herzog, por mais novos espaços e mídias que utilize. Mas, ao conseguir lançar mão 

de certas estratégias de memória, ancoradas na dimensão do jornalista nos debates políticos 

do país e em marcos comemorativos que perduram, acreditamos que o IVH pode manter 

Vlado cada vez mais “vivo”.    

Como mencionamos anteriormente, Christa Berger afirmou, em artigo de 2006, que 

Vlado continuava morrendo, mesmo passados 30 anos de seu assassinato sob tortura. Em 

2018, mais de uma década depois dessa publicação, podemos atestar que Herzog continua 

morrendo, seja nos sites de redes sociais, seja em outras mídias, ampliado pela atuação de um 

guardião da memória institucionalizado que carrega seu nome. E é exatamente por ainda 

morrer que Vlado permanece.  
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RESUMO: Este artigo analisa o processo da difusão tecnológica na gênese do agronegócio 
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Na segunda metade do Século XX, o espaço agrário brasileiro e dos países latino 

americanos passaram por transformações estruturais consubstanciadas por um modelo de 

desenvolvimento hegemônico em todo planeta. Focado na obtenção de super safras através do 

ímpeto modernizante delineado pelo surgimento das novas tecnologias decorrentes da 

evolução da química e biologia, rompeu-se drasticamente com o passado em nome da 

racionalidade produtiva, mercantilizando a vida social e tornando o padrão de vida rural 

subordinado ao urbano. A “revolução verde”, expressão corrente na literatura para designar o 

modelo, consistiu na pesquisa e desenvolvimento de sistemas de produção agrícola para a 

incorporação de pacotes tecnológicos de suposta aplicação universal que visavam o 

incremento da produtividade em distintas situações ecológicas. Em paralelo, atores e 

instituições da esfera pública e privada atuaram fortemente para exportar o modelo através da 

difusão tecnológica das inovações, tornando axiomático atribuir às comunicações a 

centralidade no processo que universalizou esses paradigmas, tendo em vista o papel 

imprescindível desempenhado na gestação da agricultura tecnológica e suas vicissitudes. 

A opção do Estado brasileiro pela modernização, compartilhada por seus vizinhos na 

América Latina, ambicionou o incremento da produção agrícola e industrial e a superação do 

“atraso” no meio rural. A expansão capitalista decorrente deste processo proporcionou 

substanciais modificações no ordenamento agrário favoráveis ao latifúndio produtivo, 

participando ativamente da fundação do que hoje denominamos agronegócio. Esta 

terminologia foi inicialmente utilizada no Brasil na década de 1980 sob a égide da ciência 

administrativa, com acepção delimitada às operações realizadas no complexo agroindustrial 

em seus elos antes, dentro e após a porteira. Nesta perspectiva, a definição tem abrangência 

para incorporar na mesma categoria pequenos, médios e grandes produtores 

independentemente da situação de posse e uso da terra. Contudo, no Brasil, a expressão – no 

sentido que será considerado neste trabalho – é atualmente utilizada no campo da sociologia 

rural para designar a versão contemporânea do capitalismo no campo, caracterizada pelo 

monocultivo, uso de tecnologia avançada e pouca mão de obra, com produção voltada 

principalmente ao mercado externo ou a produção de matérias primas para as agroindústrias. 

Por conseguinte, o agronegócio enquanto categoria de análise contrasta com a definição de 

agricultura familiar em todos os aspectos. 

Assim, o presente trabalho busca investigar o processo da difusão tecnológica no 

agronegócio brasileiro como parte de uma estratégia global, abrangendo as motivações 

geopolíticas e econômicas nacionais e internacionais, o papel do Estado, as teorias 
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comunicacionais empregadas e suas consequências na acumulação de capital e reprodução 

social decorrentes da interface entre produção intelectual e material. A primeira seção 

apresenta, em perspectiva historiográfica, a gênese da revolução verde e da difusão 

tecnológica no Brasil. Também aborda o papel e as motivações dos atores e instituições 

governamentais e não governamentais, com destaque as iniciativas do grupo Rockefeller na 

criação da primeira instituição brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural através da 

American International Association for Economic and Social Development (AIA) e sua 

inserção na política externa do governo do Presidente norte-americano Harry Truman. Na 

segunda seção discute as bases e a aplicação da difusão de inovações para asseverar a 

expansão do capitalismo, alterando substancialmente o espaço rural brasileiro em imagem e 

semelhança aos países vizinhos e o papel legitimador da mídia de massa. Na terceira seção 

discorre sobre os efeitos da modernização conservadora no Brasil, originária do difusionismo 

produtivista. Nas considerações finais, apresenta perspectivas para a comunicação rural 

voltada à educação integral, libertadora e humanista.         

2. A gênese do difusionismo e o papel dos agentes e instituições públicos e privados 

Entre o final do século XIX e o início do século XX, o advento de novos meios de 

transporte à vapor e equipamentos mecânicos para tração animal foram o alicerce para o 

início da segunda revolução agrícola dos tempos modernos que avançou consideravelmente 

no decorrer do século XX com a segunda revolução industrial, apoiada no desenvolvimento 

dos motores à explosão e elétricos, na grande mecanização, nos fertilizantes minerais, 

produtos fitossanitários e no melhoramento genético animal e vegetal. Com a modernização 

dos meios de transporte e o aumento das vias de transporte terrestre, aéreo e marítimo; grande 

parcela das regiões agrícolas saíram do isolamento, facilitando a aquisição de insumos e o 

escoamento da produção, ao mesmo tempo rompendo com a necessidade premente da 

produção para subsistência e, por consequência, aumentando a especialização dos 

estabelecimentos agrícolas. A paisagem rural se alterou na medida em que subsistemas 

regionais foram surgindo, intercalando indústrias a montante da produção agrícola, 

necessárias para o fornecimento dos meios de produção e a jusante, para estocar, transformar 

e comercializar os produtos. Em nenhum outro momento da história a produtividade agrícola, 

do trabalho e a rentabilidade cresceram tanto (MAZOYER; ROUDART, 2010). 

Com a intensificação dos processos de inovação tecnológica no campo na segunda 

metade do século XX, destacando-se o acentuado desenvolvimento da motomecanização nos 
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países desenvolvidos, configurou-se a revolução agrícola contemporânea. A partir de 1960 

surge a revolução verde como uma variante desprovida de motomecanização intensiva, porém 

da mesma maneira assentada no melhoramento genético das grandes culturas de exportação, 

na adoção de fertilizantes minerais de alta solubilidade e produtos fitossanitários e, 

ocasionalmente, no uso da irrigação e drenagem (Id., 2010). Desse modo a revolução verde 

foi a solução apropriada para expansão capitalista nos países em desenvolvimento, entre eles 

o Brasil, com vastas áreas inexploradas e produtores descapitalizados. 

Em síntese, a revolução verde consistiu na pesquisa e desenvolvimento de sistemas de 

produção agrícola para a incorporação de pacotes tecnológicos de suposta aplicação universal 

que visavam o incremento da produtividade em distintas situações ecológicas. Seu marco 

histórico foi o acordo entre o Ministério da Agricultura do México e a Fundação Rockefeller, 

em 1943, visando o aumento da produtividade do milho, trigo e feijão. Porém, a consolidação 

efetiva destas bases ocorreu no Brasil a partir de 1960, malgrado suas bases tenham sido 

construídas ao final da década de 1940 favorecidas pela conjuntura política, através da adoção 

de inovações tecnológicas no processo produtivo e constituição dos complexos 

agroindustriais, o que alterou significativamente a configuração socioeconômica e espacial do 

rural brasileiro (MATOS, 2010). 

 O padrão de desenvolvimento deste período foi marcado por uma ideologia da 

modernização de amplitude global, cujos ditames demandaram grandes esforços no sentido de 

propagandear e convencer os produtores rurais sobre os benefícios da adoção das inovações 

tecnológicas. No Brasil, as primeiras ações neste sentido ocorreram através da gênese 

institucional da política de extensão rural72 em 1948 no estado de Minas Gerais, com a 

criação da Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR) e da oferta de crédito rural 

supervisionado73, ambas direcionadas a pequenos produtores rurais (minifundiários, 

arrendatários, parceiros e ocupantes). Neste período, o uso intensivo da tecnologia agrícola 

não estava na agenda política brasileira e o acréscimo da produção ocorria mediante expansão 

horizontal das fronteiras agrícolas. As práticas extensionistas caracterizaram-se pela 
                                                           

72  A política de extensão rural consiste em uma das modalidades da política setorial agrícola, formuladas 
e implementadas pelo poder público para promover o desenvolvimento agrícola e rural, através de objetivos 
historicamente variáveis, mas sempre incorporando os aspectos econômicos, visando ao aumento da produção 
e produtividade agropecuárias e para o bem-estar social das famílias e comunidades rurais (RODRIGUES, 1997)  
73 O Crédito Rural Supervisionado, instituído em 1948 pela ACAR de Minas Gerais, foi uma modalidade de 
crédito direcionada a pequenos produtores rurais que, em função de não auferirem rendas suficientes para 
realizarem as práticas agrícolas e domésticas que aprendiam, não podiam se beneficiar plenamente do serviço 
de extensão (SOUZA, CAUME, 2008). 
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comunicação informal entre os extensionistas, produtores e sua família e pela integralidade da 

ação educativa – das práticas agrícolas à economia doméstica – para elevação do bem-estar 

social (DIAS et al, 2008). Não obstante, os fatos ocorridos entre o final da década de 1940 até 

a década de 1960 quando o modelo recrudesceu, incluindo a criação de associações 

congêneres em outras unidades da federação brasileira, foram fundamentais para a 

materialização das bases da agricultura tecnológica. Apesar de inicialmente incipientes, as 

ações promoveram mudanças culturais e comportamentais, particularmente no que se refere à 

adoção de tecnologias pelos pequenos produtores rurais. 

A origem do serviço público brasileiro de extensão rural sofreu forte influência norte 

americana, através da iniciativa de Nelson Rockefeller, membro de uma tradicional família 

detentora de empresas dedicadas à exploração e comercialização do petróleo, fabricação de 

máquinas agrícolas, fertilizantes e produção de sementes. Rockefeller também foi um político 

influente, especialmente no governo do Presidente dos Estados Unidos, Harry S. Truman, 

quando atuou na concepção do quarto objetivo do programa de política externa Point Four, 

apresentado no discurso inaugural, em 20 de janeiro de 1949. O objetivo era conquistar 

“corações e mentes” no mundo em desenvolvimento, durante a guerra fria, através de 

programas de assistência técnica (COLBY, DENNETT, 1998).  

As ações previstas no programa, antes de serem sistematizadas pelo governo Truman, 

já estavam no rol de ações da American International Association for Economic and Social 

Development (AIA), associação filantrópica fundada em 1946 por Nelson Rockefeller para 

promover assistência técnica em agricultura na Venezuela e no Brasil. Em sua fundação, a 

AIA foi dividida em dois segmentos: um não lucrativo e outro lucrativo. Pouco mais tarde, 

em 1947, Nelson criou a International Basic Economy Corporation  (IBEC), como braço 

lucrativo, deixando à AIA restrita as atividades filantrópicas (OLIVEIRA, 1999).  

Enquanto as equipes da AIA promoviam a criação de frangos, Nelson montava, 
através da IBEC, uma empresa de ração para aves. As equipes da AIA promoviam as 
virtudes dos fertilizantes químicos e a IBEC os vendia. A AIA encorajava o uso de 
sementes mais produtivas, a IBEC vendia sementes híbridas. A AIA pregou o 
evangelho dos pesticidas e herbicidas e a IBEC montou uma empresa de fumigação 
(COLBY, DENNETT, 1998, p. 251). 

Na prática, a adoção deste modelo de extensão rural pelos países latino-americanos 

impulsionou a estratégia de ampliação dos mercados para a comercialização de “insumos, 

máquinas e equipamentos produzidos pelas indústrias norte americanas, ao mesmo tempo em 

que visava conter a expansão da influência do bloco de países socialistas na América Latina, 
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no contexto da guerra fria” (ROS, 2012, p. 26). A última preocupação está patente na última 

frase do primeiro relatório anual da ACAR-MG, publicado em 1950: “Esta é uma das 

respostas da democracia aos perigos que ameaçam os povos amantes da liberdade” (ACAR-

MG, 1950, p. 12). 

Por outro lado, a criação da ACAR-MG em 1948 foi beneficiada por um cenário 

político favorável: o interregno do nacional desenvolvimentismo de Vargas, refratário ao 

intervencionismo. Em 1948, o Presidente era o General Eurico Gaspar Dutra, militar liberal-

conservador, que ao contrário da maioria dos seus pares, era surpreendentemente pragmático 

em assuntos de política externa e grande aliado do governo americano em assuntos 

econômicos e da guerra fria. Apesar da ausência de registros na literatura da ação direta do 

Presidente nas ações extensionistas, os precursores da ACAR encontraram um grande aliado 

no Governador de Minas Gerais Milton Campos, político liberal da União Democrática 

Nacional (UDN), que rompera com Vargas em 1945 para apoiar o golpe do General Dutra 

(COLBY, DENNETT, 1998; OLIVEIRA, 1999).  

Observa-se, portanto, uma miríade de motivações e circunstâncias favoráveis ao início 

do serviço de extensão rural brasileira através da ACAR-MG. Na esfera pública, os interesses 

americanos em promover o desenvolvimento rural na América Latina, em contraponto ao que 

consideravam uma ameaça comunista durante a guerra fria e, da parte brasileira, o reforço aos 

vínculos da política externa, fortalecidas durante a segunda guerra mundial. Na esfera privada, 

triunfaram os interesses econômicos estrangeiros e nacionais através da expansão do 

capitalismo e, em grande escala, o grupo Rockefeller, em suas ações lucrativas através do 

IBEC. Não se pode subestimar a importância da concepção de mundo dos magnatas, que 

através de suas práticas filantrópicas buscavam polir sua imagem de marca e também a 

necessidade de desviar ou neutralizar as aspirações de outras camadas sociais. Os filantropos 

priorizavam ajudar as comunidades onde pudessem obter os melhores resultados. Esse 

princípio foi fundamental para a ACAR, que tinha como princípio trabalhar com os mais 

capazes entre os pequenos agricultores. 

Em 1962, o Estado brasileiro passa a se defrontar com a necessidade de interferir mais 

diretamente para modernizar a base técnica produtiva do setor agrícola, através de 

instrumentos de planejamento sistematizados, ainda que as ações assistencialistas da AIA 

tenham persistido de forma acanhada até 1968 no Sistema Brasileiro de Extensão Rural. Os 

avanços na base técnica da agricultura e os planos governamentais, a começar pelo Plano 
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Trienal de Desenvolvimento Econômico-social (1963-1965), proposto pelo Ministro do 

Planejamento Celso Furtado no governo do Presidente João Goulart, estabeleceram diretrizes 

para aumentar a produção e a produtividade agropecuária. Por consequência, as instituições 

públicas e privadas envolvidas com a assistência técnica e extensão rural, financiadas pelo 

poder público, passaram a ser rigorosamente requeridas no cumprimento às diretrizes 

estabelecidas e a partir de então as ações passaram a fazer parte de um planejamento global de 

desenvolvimento do país. Inaugurou-se então um novo modelo de extensão rural voltado à 

difusão tecnológica, financiadas pelo crédito rural orientado74, cujos principais beneficiários 

foram médios e grandes produtores rurais. De cunho tecnicista, as estratégias de 

desenvolvimento e intervenção negligenciavam questões culturais, sociais ou ambientais, 

direcionado prioritariamente suas ações aos aspectos técnicos da produção, em prejuízo das 

práticas de bem-estar social. O planejamento das atividades era vertical descendente, isto é, o 

diagnóstico, a eleição de prioridades e as decisões sobre o que fazer competiam aos 

extensionistas. A tecnologia cumpriu papel finalístico para aumentar a produtividade da terra 

e no trabalho (RODRIGUES, 1997). 

Um traço marcante da mudança de orientação para modernizar a base técnica 

produtiva do setor agrícola, para Rodrigues (1997), acontece quando o número de contratos 

de crédito rural orientado supera pela primeira vez, em 1963, as operações de crédito rural 

supervisionado, substituindo o localismo e missionarismo pela racionalidade produtiva e 

questões estritamente econômicas. O autor também evidencia significativa expansão do 

aparato institucional. A relação entre o número de extensionistas locais e o número de 

estabelecimentos agropecuários partiu de 1/6.965 em 1960, para 1/2.203 em 1970 até chegar 

em 1:618 em 1980. O percentual de municípios atendidos saltou de 10% em 1960 para 40,2% 

em 1970, chegando a 77,7% em 1980. 

3. Difusão de inovações: os artifícios comunicacionais 

Não obstante o papel fundamental das inovações tecnológicas para o triunfo da 

revolução verde, torna-se indubitável afirmar, por outro lado, que não seriam meios 

suficientemente capazes de garanti-lo. A apropriação coletiva das ideias e objetos que 

constituem as inovações submete-se às possibilidades de adoção ou rejeição, e estas, à 
                                                           

74  O Crédito Rural Orientado direcionava-se a modernização do processo produtivo através do uso intensivo de 
capital. Seus principais beneficiários eram médios e grandes empresários rurais, e em alguns casos, pequenos 
produtores com renda suficiente para garantir a capacidade de pagamento e disposição de aceitar e receber 
orientação para incremento da produtividade de seu empreendimento agrícola (SOUZA, CAUME, 2008). 
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padrões culturais e comportamentais. Bordenave (1985) infere sobre esta prerrogativa ao 

afirmar que o desenvolvimento, na perspectiva difusionista, acontece através da introdução de 

novas ideias de eficiência produtiva para que os produtores as adotem. Se os mais aptos o 

fizerem rapidamente, as inovações serão apropriadas por outros e, por fim, até pelos 

agricultores mais resistentes. Para o autor, no modelo difusionista ocorre o encurtamento do 

tempo que intermedeia o lançamento de uma inovação e sua adoção coletiva pelos 

agricultores e, por este motivo, o modelo deposita forte ênfase na comunicação utilizando 

mensagens motivadoras e persuasivas. Por conseguinte, para Santos e Mendonça (2016), o 

processo de difusão tecnológica demanda três componentes indissociáveis: (1) os 

antecedentes, relacionado ao diagnóstico das variáveis que indicam a possibilidade de adoção 

da tecnologia difundida; (2) o agente de mudanças, no caso específico o extensionista rural; e 

(3) adoção, quando as tecnologias são incorporadas. Caso uma das fases não fosse 

desempenhada conforme o manual de instrução, o plano era refeito e o processo reiniciado. 

Na epistemologia das comunicações, a difusão de inovações tem sido uma das 

dimensões mais visíveis e atuais, já que o conceito e o domínio se misturam com o próprio 

processo da comunicação humana. A obra de Rogers (2003), Diffusion of Innovations, 

constitui um dos principais referenciais sobre difusão da informação e comunicação, a 

despeito da cautela adotada pelo autor em não denominar seus estudos como uma “teoria” e 

das críticas recebidas por sua abordagem funcionalista não dar conta do impacto da difusão 

sobre os efeitos sociais da comunicação de massa, mais precisamente nas teorias das 

mediações dos relacionamentos sociais para superar os objetivos meramente organizacionais e 

tecnológicos. Contudo, o autor contribui vigorosamente na medida em que define “inovação” 

com o rigor necessário, ao refletir sobre a mesma como “ideia, prática, ou objeto que é 

percebido como novo por um indivíduo ou outra unidade de adoção” (tradução livre) 

(ROGERS, 2003, p.12). Em suma, considera a inovação como algo não apenas tecnológico, 

atribuindo valor não somente para a originalidade da ideia, mas também para seu impacto 

social, já que uma novidade, não sendo abalizada como nova, tem suas propriedades 

inovadoras praticamente anuladas. Por outro lado, Giacomini Filho, Goulart e Caprino (2007) 

depreendem que Rogers desconsidera o universo cognitivo e sociocultural dos indivíduos e os 

interesses pessoais, culturais, políticos, ideológicos e mercadológicos envolvidos, embora seja 

minucioso sobre o impacto que os grupos sociais geram nos indivíduos para adoção ou 

rejeição das mesmas. 
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  Quanto ao método, Rogers (2003, p. 5) define a difusão como “[...] o processo pelo 

qual uma inovação é comunicada por certos canais durante um certo tempo, dentre os 

membros de um sistema social” (tradução livre). Assim, destaca a imprescindibilidade do 

canal de comunicação e de mensagens adequadas para sensibilizar os indivíduos em relação 

às inovações tecnológicas. Em síntese, o processo envolve uma fonte que transmite a 

mensagem através de um determinado canal por onde transita até o receptor. Por conseguinte, 

o êxito do difusionismo é resultante da comunicação como processo desencadeador de contato 

entre os membros de um sistema social e as inovações.  

A essência do processo de difusão é a interação humana na qual uma pessoa 
comunica uma nova ideia a outra pessoa. Em seu nível mais elementar de 
conceituação, a difusão consiste em (1) uma nova ideia; (2) do indivíduo A que 
conhece a inovação, e (3) do indivíduo B que ainda nada sabe sobre a inovação” 
(Id., p. 3). 

Desse modo, o difusionismo incorpora uma das dimensões tangíveis das 

comunicações abordadas por Lima (2001). Para o autor, a expressão carrega consigo 

ambiguidades não resolvidas em sua ação implícita, podendo significar a ação de transmitir, 

de forma unidirecional; ou de compartilhar, tornando comum ou participativo. 

Assim, “a ação de tornar comum a muitos”, pode ser resultado tanto de uma 
transmissão como de um compartilhamento, que são polos opostos de uma ação de 
comunicar. Para que se transmita algo é preciso que se admita que esse algo possa 
ser apropriado e em seguida “transmitido” a outro. Quando se compartilha, ao 
contrário, o que ocorre é uma coparticipação, uma comunhão, um encontro (LIMA, 
2001, p. 24-25). 

Na dialética suscitada, temos que as comunicações podem ser utilizadas para 

manipulação, de quem transmite um conteúdo fechado; ou participação, de quem compartilha 

na perspectiva do diálogo. A celeridade requerida pelo difusionismo, os objetivos explícitos e 

métodos empregados pelos atores e instituições que o alavancaram, demandaram o emprego 

do primeiro viés.  

Os ganhos de produtividade agropecuária obtidos na revolução verde, alicerçados 

sobre a difusão tecnológica, foram inegáveis. Contudo, afora os óbices ao desenvolvimento 

que serão discutidos na próxima seção deste artigo, os métodos persuasivos de indução do 

receptor pelo emissor tornam o produtor rural e sua família dependentes técnicos, culturais e 

comportamentais dos agentes externos, haja vista que o modelo atua nas sensações, com o uso 

sutil ou consistente de pressão psicológica e sociológica, e até mesmo sobre o subconsciente 

do receptor que incorpora todo o sentido desejado pela fonte. E ao mesmo tempo, a busca pela 

obtenção de condutas ou comportamentos predefinidos, do extensionista que transmite um 



Revista Cambiassu, São Luís/MA, v.14, nº 23 – Julho/Dezembro de 2018 
ISSN 2176 - 5111 

 

 133 

conteúdo fechado para o camponês – que pode inclusive assimilar o conhecimento, mas sem 

acomodar e reelaborar devido à inobservância aos seus saberes prévios – favorece a 

reprodução da ordem econômica e social estabelecida.  

Essas ações premeditadas e antidemocráticas, que trazem ilusão de liberdade de 

escolha ao receptor, encontram na crítica de Freire (1983) sobre a ação antidialógica do 

extensionista uma instigante reflexão sobre “invasão cultural”. Para o autor, toda invasão 

pressupõe sujeitos e espaços histórico-culturais que invadem e outros que são invadidos, onde 

se firmam sistemas de valores por meio de relações autoritárias, expressas em posições 

antagônicas, em relações invasores-invadidos, nas quais os invasores agem e os invadidos têm 

a ilusão de que agem, acreditam agir, mas não o fazem e somente respondem passivamente à 

manipulação daquele que invade. Nesse sentido, é fundamental para o invasor privar de 

significado a cultura invadida, fragmentar suas características e substituí-la por subprodutos 

da cultura invasora. 

Além das mensagens persuasivas e indutoras de mudanças culturais e 

comportamentais, meios foram empregados pelo Estado brasileiro para impulsionar a adoção 

do modelo. Desse modo, os fatos não podem ser compreendidos de forma dissociada das 

políticas e ações realizadas e da força legitimadora dos meios de comunicação de massa (mass 

media)75. Entre as políticas e ações, destacam-se a concepção do Sistema Nacional de Crédito 

Rural (SNCR) em 1965 e a criação da Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão 

Rural (EMBRATER), em 1974.  

Com o advento do SNCR, através da Lei 4.829, de 05/11/1965, o Estado tornou-se o 

principal agente promotor da modernização agrícola, estabelecendo um padrão de 

desenvolvimento alicerçado na agricultura patronal em detrimento ao grande contingente de 

pequenos agricultores. O artigo 1° da referida lei estabelece que “o crédito rural, [...] será 

distribuído e aplicado de acordo com a política de desenvolvimento da produção rural do País 

e tendo em vista o bem-estar do povo (BRASIL, 1965). No artigo 11, delimita as modalidades 

de operações, compostas pelo crédito rural corrente, destinado a produtores rurais de 

capacidade técnica e substância econômica reconhecidas; crédito rural orientado, como forma 

de crédito tecnificado, com assistência técnica prestada pelo financiador, diretamente ou 

através de entidade especializada em extensão rural. As outras possibilidades referem-se as 
                                                           

75 Para Lima (2001), consiste na comunicação que se distingue da comunicação humana stricto sensu, pelo uso 
de tecnologias específicas e surgimento das instituições. 



Revista Cambiassu, São Luís/MA, v.14, nº 23 – Julho/Dezembro de 2018 
ISSN 2176 - 5111 

 

 134 

cooperativas e projetos de colonização e reforma agrária, incipientes no período (Id., 1965). A 

forte presença do Estado através da concessão de crédito a juros negativos impulsionou a 

formação dos complexos agroindustriais, bases do agronegócio contemporâneo (SOUZA; 

CAUME, 2008)  

Em consonância com os Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) 

implementadas pelo governo brasileiro no final da década de 1960 e início de 1970, surgiu a 

formação de um novo modelo operacional para o setor público, constituído por programas de 

pesquisa e experimentação agrícola, extensão rural, educação para o setor e desenvolvimento 

da tecnologia de alimentos. Nesse sentido, as ações das novas empresas ligadas ao Ministério 

da Agricultura (EMBRAPA e EMBRATER) foram fundamentais (BRASIL, 1974). Ao 

permitir a intervenção mais aguda do Estado na assistência técnica e extensão rural, a 

EMBRATER elegeu como sua clientela preferencial os grandes e médios empresários rurais, 

beneficiários da política de crédito rural subsidiado e potenciais utilizadores dos pacotes 

tecnológicos elaborados pela EMBRAPA (RODRIGUES, 1997). 

Ao mesmo tempo em que a extensão rural se ocupou da difusão das inovações no 

campo, surge nos meios de comunicação de massa a afeição pela difusão das descobertas 

científicas oriundas do exterior, demandando tratamento adequado das informações e um 

discurso voltado para o esclarecimento dos conteúdos técnico-científicos. Logo, criou-se uma 

narrativa voltada a incutir caráter inquestionável as ideias importadas, favorecendo a adoção 

das inovações sem qualquer tipo de dúvida ou questionamento. Coube aos veículos de 

comunicação a tarefa da ressignificação discursiva das informações especializadas, visando 

simplificar as mensagens e popularizar o conhecimento através da reformulação e da 

transmutação. A primeira compreende os esforços no sentido de transformar os signos verbais 

em outros signos da mesma língua, com o intuito de facilitar sua compreensão através da 

explicação dos jargões científicos e aproximar a mensagem do cotidiano dos leitores. Por sua 

vez, a transmutação sugere a interpretação dos signos76 verbais por meio de sistemas de 

signos não-verbais. Em outras palavras, transforma signos alfanuméricos (letras e números) 

em signos iconovisuais (ilustrações, fotografias, gráficos etc) (SILVEIRA; PIPPI, 2005). Por 

meio desses expedientes e do grande prestígio conquistado pelos meios de comunicação de 

massa, formou-se a crença de que comunicar é fazer o que esses meios fazem, ou seja, 
                                                           

76  Para Bordenave (1991), os signos são qualquer coisa ou estímulo físico utilizados para representar objetos, 
qualidades, ideias ou eventos. Exemplos: palavras, sinais de trânsito, gestos, figuras, fotografias, pinturas, 
mapas, peças musicais, siglas, logotipos etc. 
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informar e persuadir para vender e divertir (BORDENAVE, 1991). Esta assertiva colabora 

para a incompreensão das funções comunicacionais pelas pessoas, fazendo com que as 

mesmas desconheçam as ameaças à democracia da sua apropriação inadvertida e não tenham 

parâmetros mínimos para reivindicá-la como direito humano universal. 

4. O difusionismo e os óbices ao desenvolvimento rural 

O padrão de desenvolvimento rural77 brasileiro vigente no período foi edificado no 

malogro da substituição das importações através de objetivos expressos na explícita aliança 

com o capital internacional, gerando dependência tecnológica, política e óbices ao 

desenvolvimento rural. Ao se integrar no sistema capitalista internacional, o Brasil se 

transformou em um apêndice sem autonomia tecnológica e de acumulação de capital, através 

da marginalização de grande parte da população (BRESSER PEREIRA, 1973). Se por um 

lado houve forte crescimento do produto interno bruto (PIB) e a melhoria de outros 

indicadores macroeconômicos, por outro, aumentou a concentração fundiária e de renda, 

proporcionou forte êxodo rural e o aumento das desigualdades inter regionais. 

A hegemonia do grande capital no rural brasileiro, impulsionada pelas políticas 

públicas, aumentou substancialmente a concentração da propriedade da terra e renda, criando 

obstáculos à reprodução socioeconômica dos pequenos produtores e uma massa de 

desempregados e subempregados no campo. A Tabela 1 demonstra a distribuição dos 

estabelecimentos agropecuários, divididos em faixas de área ocupada. 

Tabela 1. Porcentagem do total de estabelecimentos agropecuários e do total da área agrícola, entre 
1960 e 1980. 

 

 

Ano 

Menos de 10 ha De 10 a menos de 

100 

De 100 a menos 

de 1000 

1000 ha ou mais 

% E* % A** % E % A % E % A % E % A 

1960 44,79 2,24 44,68 19,04 9,43 34,43 0,97 44,15 

1970 51,17 3,09 39,28 20,42 8,42 36,97 0,75 39,52 

                                                           

77  Navarro (2001) define desenvolvimento rural como o conjunto de ações previamente articuladas, 
especialmente pelo estado nacional e níveis subnacionais, para induzir mudanças em um ambiente rural (não 
necessariamente agrícola), visando melhorar o bem-estar social das populações rurais. 
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1975 52,11 2,77 38,03 18,58 8,94 35,79 0,83 42,86 

1980 50,35 2,47 39,09 17,68 9,47 34,75 0,93 45,10 

Fonte: BRASIL (2017a). 

Notas: 
* Porcentagem de estabelecimentos no estrato em relação ao número total de estabelecimentos 
** Porcentagem de área no estrato em relação à área total ocupada 

 

Para analisar os dados da Tabela 1, duas considerações são importantes. A primeira 

delas sobre as pronunciadas diferenças entre as definições de “estabelecimento agropecuário” 

preconizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e “imóvel rural”, 

utilizada pelo Instituto Brasileiro de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Os dados 

obtidos pelo IBGE são censitários e consideram apenas as propriedades que desenvolvem 

atividades agropecuárias. As informações obtidas pelo INCRA são cadastrais e refletem as 

áreas que estejam ou possam ser exploradas por atividades agropecuárias. A segunda 

consideração refere-se ao alcance dos dados da estrutura fundiária para análise dos efeitos da 

modernização conservadora e do difusionismo. Se por um lado não permite diretamente a 

avaliação de impacto, pela real dificuldade em excluir outras influências no processo de 

concentração de terras, por outro, evidencia os indeléveis efeitos das macrodefinições 

políticas do Estado ao considerarmos que nenhum outro evento assumiu tamanha dimensão. 

Assim, temos que em 1980, 0,93% dos estabelecimentos agropecuários possuíam mais de 

1.000 hectares, ocupando 45,1% da área total dos estabelecimentos agropecuários. Na outra 

extremidade, 50,35% dos estabelecimentos agropecuários, no estrato menor que 10 hectares, 

ocupavam somente 2,47% da área total. Paradoxalmente, os dados do Censo Agropecuário de 

2006 nos mostram que o Valor Bruto de Produção (VBP) da agricultura patronal (R$ 89 

bilhões) superam o da agricultura familiar (R$ 54 bilhões) em apenas 65%. Ao mesmo tempo, 

a agricultura familiar é responsável por 74,4% das pessoas ocupadas (12,3 milhões de 

pessoas), enquanto a agricultura patronal absorve 25,6% (4,2 milhões de pessoas) da força de 

trabalho. 

 Consequência direta da concentração de terras, o êxodo rural teve forte impulso na 

década de 1970, conformando o resultado trágico do difusionismo. Nas cidades, permitiu a 

formação de um exército industrial de reserva ao liberar mão-de-obra para a indústria e 

promovendo acentuado desarranjo espacial na ocupação do território. No campo, aumentou a 

pobreza da população rural remanescente e trouxe severas consequências ambientais. A 
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Tabela 2 ilustra, a partir dos dados obtidos nos censos demográficos, a evolução da 

conformação populacional em quatro décadas. Importante observar que o IBGE utiliza a 

definição oficial brasileira de rural e urbano, baseada em um Decreto de 1938 do Presidente 

Getúlio Vargas. Por consequência, o perímetro urbano é definido por legislações municipais 

levando em conta exclusivamente a localização dos domicílios. 

Tabela 2. População urbana e rural no Brasil, entre 1970 e 2010. 

Ano  Urbana % Rural % Total % 

1970 52.097.260 55,94% 41.037.586 44,06% 93.134.846 100,00% 

1980 80.437.327 67,59% 38.573.725 32,41% 119.011.052 100,00% 

1991 110.990.990 75,59% 35.834.485 24,41% 146.825.475 100,00% 

2000 137.925.238 81,19% 31.947.618 18,81% 169.872.856 100,00% 

2010 160.934.649 84,37% 29.821.150 15,63% 190.755.799 100,00% 

Fonte: BRASIL (2017b) 

Na série temporal, depreende-se a forte migração da população rural para o meio 

urbano. A população rural diminuiu em números relativos (em 2010 ficou restrita a 

aproximadamente um terço da população em 1970) e também em números absolutos. Além 

disso, a migração para os centros urbanos acentuou as desigualdades inter-regionais, que 

também foram impulsionadas pela distribuição de crédito do SNCR que favoreceu os 

produtores das regiões mais desenvolvidas (Centro-Sul), em detrimento das mais “atrasadas” 

(Norte e Nordeste).  

5. Considerações finais 

As narrativas do difusionismo foram bem-sucedidas em seus propósitos e suas 

vicissitudes reverberam na contemporaneidade brasileira. Encontraram terreno fértil em um 

país cuja formação esteve vigorosamente assentada em bases agrárias e onde a agricultura 

sempre expressou grande importância para economia e reprodução do poder político. O 

clientelismo e corporativismo, marcas indeléveis da gramática política brasileira desde seus 

primórdios imperiais, moldaram as macrodefinições políticas e, por conseguinte, os padrões 

de desenvolvimento. Este sistema de privilégios, a serviço do agronegócio, permitiu a 
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construção de um sólido capital político, atualmente representado pela bancada ruralista na 

Câmara e no Senado Federal, garantindo a aprovação dos projetos de interesse corporativos.  

Os Governos dos Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e Dilma Vana 

Rousseff (2011-2016) nutriram fortes esperanças nos movimentos sociais campesinos na 

perspectiva de um modelo de comunicação rural voltado à educação integral, libertadora e 

humanista. Se por um lado, a política explícita de conciliação de classes manteve em sua 

estrutura um ministério para o agronegócio (Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento), outro para a agricultura familiar (Ministério do Desenvolvimento Agrário) e 

o empoderamento de setores reacionários, por outro, criou e expandiu o portfólio de políticas 

para o fortalecimento da agricultura familiar. Entre elas, constituiu em maio de 2004 a 

primeira versão da Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (PNATER) 

após amplos debates com a sociedade civil. A PNATER orienta a adoção de novos enfoques 

metodológicos participativos, o paradigma tecnológico da agroecologia e a valorização do 

conhecimento nativo. Também busca apoiar ações específicas voltadas à construção da 

equidade social e valorização da cidadania, visando à superação da discriminação, da 

opressão e da exclusão de categorias sociais, tais como as mulheres trabalhadoras rurais, 

quilombolas e indígenas. 

Não obstante as evoluções políticas e culturais, as ações da PNATER ainda são 

insuficientes para superar o legado difusionista. Contudo, sua expansão e aprimoramento 

representa o questionamento à práxis e ao ethos extensionista, sobretudo no viés 

comunicacional. Partindo das ideias do educador Paulo Freire, os camponeses historicamente 

subalternizados pela invasão cultural não teriam mais os seus conhecimentos desprezados em 

nome da racionalidade científica, por maiores que sejam os impactos das inovações sobre a 

produtividade. Em oposição aos “tradicionalistas” que defendem a manutenção do “status 

quo” e ao “messianismo tecnicista” caracterizado pela modernização mecânica das estruturas, 

a superação da simples assistência técnica carece da conscientização dos camponeses e da 

autoconscientização, para que procedimentos técnicos sejam oferecidos aos educandos como 

problemas que eles devem responder (FREIRE, 1983). 
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