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Eurovisión Song Contest 2021: análisis audiovisual 
de la realización televisiva en directo

José Patricio Pérez-Rufí1

Francisco Javier Gómez-Perez2

Nuestro objeto de estudio es la realización televisiva en directo del 
Festival de Eurovisión (Eurovision Song Contest), concurso organizado 
por la Unión Europea de Radiodifusión (UER/EBU). La UER es una 
organización internacional de emisoras de televisión de servicio público, 
principalmente europeas3, que, además de procurar el intercambio de 
programas, promover la coproducción entre los países miembros y 
negociar los derechos de difusión de contenidos, organiza también el 
Festival de Eurovisión. De forma más precisa, este trabajo propone 
el análisis formal audiovisual de la realización en directo de los tres 
números musicales con mayor puntuación final en el concurso cele-
brado en Róterdam (Países Bajos) en mayo de 2021: “Zitti e buoni” de 

1. Doctor en Comunicación Audiovisual. Profesor del Dep. de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Univ. de Málaga. patricioperez@uma.es

2. Doctor en Comunicación Audiovisual. Profesor del Dep. Información y 
Comunicación de la Universidad de Granada. frangomez@ugr.es

3. Según se define a sí misma, “the European Broadcasting Union (EBU) is the world’s 
leading alliance of public service media (PSM). We have 115 member organizations 
in 56 countries and have an additional 31 Associates in Asia, Africa, Australasia and 
the Americas. Our Members operate nearly 2,000 television, radio and online channels 
and services, and offer a wealth of content across other platforms. Together they reach 
an audience of more than one billion people around the world, broadcasting in more 
than 160 languages. We operate Eurovision and Euroradio services” (EBU, 2021a).

mailto:patricioperez%40uma.es?subject=
mailto:frangomez%40ugr.es?subject=
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Måneskin (Italia), “Voilá” de Barbara Pravi (Francia) y “Tout l’Univers” 
de Gjon’s Tears (Suiza).

Celebrado anualmente desde 1956 (a excepción del año 2020, a causa 
de la pandemia de coronavirus Covid-19), y con sede cambiante según 
el país vencedor de la convocatoria previa, Eurovisión resulta además un 
claro exponente de la cultura popular europea. El Festival de Eurovisión 
es un formato televisivo creado inicialmente por la UER en la década de 
los 50 a imitación del festival italiano de San Remo, con la intención de 
“volver a unir” una Europa dividida por la guerra mediante un concurso 
de música popular. El formato evolucionó hasta lograr en la actualidad 
una popularidad desconocida previamente, como evento competitivo 
de amplio seguimiento y como fuerza motora para la creación de una 
identidad europea (Motschenbacher, 2016). El concurso pretende así 
ser expresión de la identidad y de la diversidad cultural de los países 
participantes (Ortiz, 2017), aun cuando se tratan de identidades cuanto 
menos paradójicas, dada la naturaleza de su recreación (ficcional) para 
un espectáculo (Panea, 2018).

Eurovisión se define como un programa televisivo “blanco” que 
reivindica la fraternidad entre las naciones y la sana competición. 
Las intenciones de expresión de la paz y de la unidad no evitan, con 
todo, conflictos de naturaleza política que llevaron, por ejemplo, a la 
expulsión del concurso de la televisión pública Bielorrusia en marzo de 
2021, e incluso de la propia UER en mayo, o la tensa celebración del 
concurso en Tel Aviv (Israel) en mayo de 2019, donde los representan-
tes islandeses (Hatari) se manifestaron abiertamente contra el gobierno 
israelí de Netanyahu por su conflicto con Palestina.
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En cuanto a su dinámica, el concurso se compone de tres shows 
producidos y transmitidos en directo (dos semifinales y una gran final). 
En el concurso, los intérpretes que representan a las televisiones públi-
cas de sus países disponen de tres minutos para desarrollar un número 
musical con voz en directo, música pregrabada y un máximo de seis 
personas sobre el escenario (EBU, 2021b). Al término de todas las 
interpretaciones, se comunican públicamente las puntuaciones otorga-
das por jurados profesionales y por la audiencia a través del televoto, 
con idénticos porcentajes. En 2021 el evento mediático se celebró en 
Róterdam, tras la victoria del representante de los Países Bajos en 2019, 
Duncan Laurence.

Desde hace al menos un par de décadas, y debido en parte a la 
introducción del televoto como sistema de valoración, el Festival no 
premia únicamente las buenas cualidades vocales de los intérpretes 
ni las virtudes de la canción, sino también la propia articulación dis-
cursiva (realización y puesta en escena) de la interpretación musical 
en directo; se trata de un show televisivo y la espectacularidad de las 
puestas en escena desarrolladas supone un elemento legítimo en la 
competición entre propuestas. La realización en directo se diseña y 
ejecuta a través de programas de software como CuePilot, y los artis-
tas reproducen milimétricamente cada acción de forma coreografiada 
para intentar hacer actuaciones impecables. Es así como el Festival de 
Eurovisión se caracteriza por el desarrollo de las puestas en escena y 
la aplicación de las tecnologías más vanguardistas de la producción 
contemporánea de televisión en directo (Panea, 2020; Pérez-Rufí & 
Valverde-Maestre, 2020), aplicando las últimas tecnologías tanto en 
realización, como en iluminación o escenografía, hecho por el que 



21

meistudies

creemos que se constituye como un referente de relieve dentro de la 
creación televisiva actual.

Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es analizar la realización de 
televisión en directo de las propuestas de los tres números con mayor 
aceptación de jurado y televoto en el Festival de Eurovisión de 2021, 
con el fin de identificar los componentes del discurso audiovisual y sus 
referentes, para después interpretarlos. Pretendemos igualmente valorar 
si se mantiene vigente la tendencia de años anteriores, en los cuales los 
números musicales tendían a representar videoclips en directo con un 
intento de simulación de la ruptura de la continuidad temporal y espa-
cial (Pérez-Rufí & Valverde-Maestre, 2020), estrategia más propia de 
los contenidos audiovisuales editados que de la producción en directo 
desde un escenario/plató.

Metodología

Como estudio de caso de la realización televisiva en directo, se 
aplica un análisis formal audiovisual y se tienen en consideración las 
prácticas intertextuales y la posible apropiación de referencias de la 
cultura audiovisual contemporánea. Tomamos como referente meto-
dológico para el análisis el trabajo de Pérez-Rufí y Valverde-Maestre 
(2020), así como de Pérez-Rufí y Jódar-Marín (2019), orientados hacia 
la identificación de la articulación formal de piezas musicales de breve 
duración (como videoclips), la actualización de recursos narrativos y 
discursivos o la configuración de la puesta en escena.
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De forma más precisa, el análisis formal de la realización que 
proponemos se divide en cuatro bloques: fase previa con información 
contextual sobre las piezas analizadas, análisis formal audiovisual 
(tipos de encuadres más frecuentes, movimientos y angulación de 
cámara, duración de los planos, Average Shot Lenght o duración 
media de los planos, introducción de efectos visuales y grafismo 
digital, etc.), análisis de la puesta en escena (escenografía, ilumina-
ción, caracterización e interpretación) y análisis intertextual de las 
referencias audiovisuales.

Resultados

Ofrecemos los resultados del análisis a través de tres tablas, una para 
cada una de las actuaciones, donde se aplica la metodología de análisis 
formal audiovisual en sus tres primeros bloques, a falta del cuarto blo-
que (análisis intertextual), que se comenta a continuación. El orden de 
las tablas responde a la posición en que quedaron las actuaciones tras 
las votaciones, es decir, en primer lugar, “Zitti e buoni” de Måneskin 
(Italia), en segundo lugar, “Voilá” de Barbara Pravi (Francia) y, en tercer 
lugar, “Tout l’Univers” de Gjon’s Tears (Suiza).

Tabla 1
Análisis formal audiovisual de “Zitti e buoni” de Måneskin (Festival 
de Eurovisión, 22/05/2021)

1. Fase previa

Intérprete y 
canción

Måneskin Título: “Zitti e buoni” Fecha: 
22/05/2021

Duración 03:08:19 Género: indie-rock Veloc. y clave: 
103 bpm, Mi menor
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Autoría Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio

Contenido

El grupo interpreta la canción aparentando un concierto en vivo. Damiano 
(vocalista) da la bienvenida a los espectadores tras unas enormes puertas con 
iluminación espectacular (las pantallas del background). En el escenario, una 
estructura piramidal con varios escalones sirve como base para la batería. Las 
pantallas del fondo proyectan las siluetas de los componentes de la banda. 
El cantante interpreta el tema mirando a cámara e interactúa con el resto. 
Terminado el tema, el cantante simula un ataque y cae al suelo. 

Enlace en 
YouTube https://youtu.be/RVH5dn1cxAQ

2. Análisis formal

Tipos de planos Amplia diversidad de encuadres, cada uno de ellos con una función siguiendo 
una gramática audiovisual clásica. Destacan los planos enteros. 

Angulación Angulaciones variadas, aunque sobresaliendo los ángulos contrapicados que 
representa a los miembros del grupo como estrellas del rock. 

Movimientos 
de cámara

Movimientos travelling permanentes, realizados con steady-cam, spider-cam 
y grúas. 

Nº planos: 75 ASL: 2,52 Duración media/plano (segundos:frames): 02:12

Percepción 
subjetiva de 
ritmo

Se crea una impresión de ritmo acelerado, tanto por la duración de los planos 
(2 segundos y medio), como por los movimientos travelling constantes y por el 
movimiento interno dentro del encuadre. 

Postproducción No hay efectos VFX añadidos en la mesa de mezclas o con CuePilot.

Realización: 
continuidad 
espacial y 
temporal

Identificamos una realización funcional conforme a una gramática audiovisual 
clásica que logra la impresión de unidad espacial y temporal, rasgo definitorio 
esencial de la linealidad de todo concierto en directo o de cuya filmación 
quiera transmitirse la idea de continuidad. La realización clásica converge así 
con la intención nostálgica y retro del conjunto de la actuación, por lo que 
resulta coherente y apropiada a las intenciones comunicativas del espectáculo. 

3. Puesta en escena

Escenografía

El grupo se sirve de los recursos dispuestos en el plató, usando las pantallas 
del background como puertas gigantes. Además, la superficie es también una 
pantalla que sólo se revela como tal al tomar diferentes colores en el último 
segmento de la actuación. Sobre el escenario se sitúa una plataforma piramidal 
con varios escalones sobre la que se encuentra el baterista, hallándose luces 
espectaculares entre los escalones. La escenografía es la característica de un 
concierto de música rock. 

Composición Tienden a componerse planos simétricos. La simetría es subrayada por las 
pantallas del fondo, que crean un efecto espejo en las siluetas proyectadas. 

https://youtu.be/RVH5dn1cxAQ
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Iluminación

La iluminación es no realista, es expresionista y espectacular. El continuo 
movimiento de luces, las luces verticales a modo de columnas y las luces 
estroboscópicas y de color crean un movimiento interno que potencia la 
impresión de ritmo. Se simulan en tres minutos todos los efectos lumínicos que 
podrían tener cabida en un concierto en vivo de dos horas. 

Caracterización
La caracterización de los artistas se inspira en músicos del glam-rock de los 70 
como David Bowie, Freddie Mercury, Robert Plant, etc. Los músicos portan 
un vestuario sofisticado y excéntrico de cuero granate de la marca Etro. El 
maquillaje de cada uno de los miembros del grupo es oscuro y muy exagerado.

Interpretación 
El grupo interpreta el papel de unas estrellas de rock seguras de sí mismas, 
carismáticas, desafiantes y con carácter que parecen divertirse y disfrutar de la 
interpretación en directo. La intensidad de su interpretación aparenta así la de 
las estrellas del glam-rock de los 70 en directo. 

Elaboración propia.

La actuación del grupo italiano simula una interpretación en directo 
en la que cada músico parece tocar verdaderamente sus instrumentos4, 
mientras Damiano, el vocalista, canta con voz en vivo. Los referentes 
visuales e intertextuales proceden de filmaciones de bandas de música 
en rock en directo: la plataforma con forma piramidal sobre la que se 
sitúa el baterista es una práctica usual, de la misma forma que la coreo-
grafía de los miembros del grupo -que se separan para lucirse en sus 
planos en solitario y se juntan para interactuar entre ellos- también es 
una acción común en los conciertos. Son frecuentes igualmente en las 
grabaciones de los directos de música rock los planos registrados desde 
angulaciones contrapicadas, que otorgan a los músicos el carácter de 
ídolos, de estrellas. El juego lumínico sobre el escenario, las contraluces 
y las proyecciones de siluetas en la pantalla del background son también 
prácticas habituales en espectáculos, como los macro-conciertos de U2 
o de Depeche Mode; de forma más precisa, la actuación de los italianos 

4. Desde 1999, en Eurovisión, desde la desaparición del uso de la orquesta en directo, 
la música está pregrabada, mientras que los artistas interpretan su canción con 
voz en directo.
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podría remitirse al tour “Devotional” de Depeche Mode, diseñado por 
Anton Corbijn en 1993, donde el grupo se reinventa como banda de 
rock acudiendo también a articulaciones propias del rock en directo de 
décadas anteriores. De igual forma, la propia presentación y caracte-
rización visual del grupo Måneskin remite muy directamente a David 
Bowie y a grupos glam-rock de la década de los 70.

Identificamos, por lo tanto, múltiples referencias procedentes del 
imaginario visual de la cultura popular y, de forma más precisa, del rock 
en directo. Hemos de añadir que la propia banda supone casi un pastiche 
de decenas de bandas de rock previas, con lo cual hay una coherencia 
formal entre la identidad retro del grupo y la articulación de su número 
musical desde la nostalgia.

Tabla 2
Análisis formal audiovisual de “Voilà” de Barbara Pravi (Festival de 
Eurovisión, 22/05/2021)

1. Fase previa

Intérprete y 
canción

Barbara Pravi Título: “Voilà” Fecha: 22/05/2021

Duración 03:04:00 Género: chanson Veloc. y clave: 135 bpm, Re 
menor

Autoría Barbara Pravi, Igit, Lili Poe

Contenido

Pravi canta sola en un escenario prácticamente a oscuras frente a un micrófono 
de pie. La iluminación cenital, muy angulada o a contraluz destaca su figura en 
la oscuridad. Ocasionalmente el suelo se convierte en una pantalla en la que de 
la sombra de la intérprete surgen pájaros volando o se convierte en un fondo de 
estrellas. En los últimos 54 segundos un solo plano con una inestable cámara en 
mano con gran angular se balancea y danza alrededor de la artista. 

Enlace en 
YouTube https://youtu.be/Unj9WbeLzRU 

2. Análisis formal

Tipos de planos Variedad de planos, algún plano general y varios planos enteros. Destacan sobre 
todo los primeros planos y los planos medio cortos. 

https://youtu.be/Unj9WbeLzRU
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Angulación La mayoría de las angulaciones son normales. Los planos cenitales convierten el 
suelo en un fondo sobre el que se proyectan siluetas y estrellas.

Movimientos 
de cámara

Constantes movimientos de cámara, desde ligeras panorámicas que cambian la 
posición de la artista en el encuadre, a travellings realizados con grúas y steady-
cam. También se aplican algunos movimientos zoom (de acercamiento y de 
alejamiento). Destaca la última toma, cámara en mano alrededor de la intérprete, 
balanceándose de un lado a otro hasta terminar rodeándola, movimiento que parece 
inspirado en el cine de la Nouvelle Vague. 

Nº planos: 20 ASL: 9,2 Duración media/plano (segundos:frames): 09:05

Percepción 
subjetiva de 
ritmo

La percepción subjetiva de ritmo es lenta. El escaso número de planos lleva a 
tomas de hasta 54 segundos. En otros casos también hay tomas de 14 segundos, 
siendo la media superior a los 9 segundos. La pausada cadencia en el cambio de 
plano se potencia con los fundidos a negro y los encadenados. El ritmo lento se 
equilibra entre el escaso movimiento interno, dentro del encuadre, en el que la 
intérprete no se aparta del micrófono y solo mueve los brazos, y los constantes 
movimientos de cámara.

Postproducción No hay efectos VFX añadidos en la mesa de mezclas o con CuePilot, más allá de 
las proyecciones en la pantalla del suelo. 

Realización: 
continuidad 
espacial y 
temporal

Aunque el efecto de continuidad espacial y temporal es obligado, al estar toda 
la realización focalizada en una persona situada en el centro de un escenario 
oscuro y desnudo, se simula la ruptura temporal con los fundidos a negro y 
los lentos encadenados. La cantante es reencuadrada permanentemente, con 
lentas panorámicas, movimientos zoom de acercamiento que repiten la misma 
toma seguida y, finalmente, el largo movimiento travelling cámara en mano. 
Ello termina por provocar tensión e incomodidad ante la posición estática de la 
intérprete, animada únicamente por los movimientos de sus brazos alzados y de 
la cámara. Los encuadres evitando tanto la simetría como los puntos fuertes de la 
regla de tercios crean igualmente tensión, que se incrementa con el último plano 
y la calculada irregularidad e imprecisión de los movimientos cámara en mano. 
Podemos concluir que se trata de una realización de vanguardia, alejada de los 
cánones clásicos, y próxima a la modernidad del cine francés de autor de los años 
60. El carácter francés y autoral de la realización se reivindica así a través de sus 
referentes. 

3. Puesta en escena

Escenografía

Escenografía minimalista, sin atrezzo ni recreación de espacios realistas. Envuelta 
en oscuridad, la intérprete es iluminada a contraluz o de forma muy angulada 
con luces cenitales. El efecto de humo hace “visible” la iluminación. En algunos 
segmentos se proyecta en el suelo la silueta de la cantante, de la que salen pájaros, 
o un fondo estelar. Economía máxima de recursos escenográficos. 

Composición
Se evitan las composiciones simétricas situando a la cantante en posiciones 
cercanas a los límites del marco. En los estribillos sí se compone de forma 
simétrica. En el último estribillo, el balanceo de la cámara juega a descentrar a la 
cantante, suponiendo ella el eje de la posible simetría que parece evitarse. 

Iluminación Los focos de luz laterales o a contraluz proyectan una sola fuente de luz muy 
angular, que se hace visible a través del efecto de humo. 

Caracterización
La artista viste con un top semitransparente y unos pantalones negros, acorde con 
la oscuridad del contexto escenográfico. La naturalidad del vestuario logra así una 
neutralidad que focaliza la atención en su interpretación y en la canción. 
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Interpretación 

La actuación es intensa y muestra diferentes estados emocionales a través de la 
gestualidad del rostro y del movimiento de brazos y manos. Aunque al inicio la 
interpretación de Pravi representa una enorme vulnerabilidad, progresivamente 
gana en seguridad, de forma paralela al mensaje de la canción, terminando con el 
aplomo mostrado al levantar los brazos mientras canta el último estribillo. 

Elaboración propia.

Barbara Pravi hace una actuación en solitario en un espacio neutro, 
oscuro, que queda descontextualizado de cualquier elemento y que 
se sirve únicamente de la luz como recurso escénico. La luz cenital a 
contraluz, o con una fuerte angulación, destaca su rostro y sus brazos 
desnudos, a partir de los cuales compondrá su actuación sobre el esce-
nario. Las breves incursiones de contenidos en la pantalla que sirve 
como superficie potencian el sentido simbólico de la canción, como 
representación de la idea de liberación y de reafirmación que transmite 
la letra de la canción.

Este modelo de número musical, también harto frecuente en la 
televisión musical y en el cine musical -recordemos la interpretación 
de Barbra Streisand de la canción “Papa, can you hear me?” en Yentl 
(Barbra Streisand, 1983)-, gana en originalidad con el imprevisto último 
segmento de la canción y el largo plano (de 54 segundos) en el que la 
cámara danza alrededor de la intérprete, balanceándose de un lado a 
otro con una enorme inestabilidad, girando alrededor de ella finalmente. 
La imprecisión de la cámara en mano y el objetivo gran angular parecen 
remitir a la Nouvelle Vague y al cine de Jean-Luc Godard, por lo que 
se convierte en una reivindicación de la identidad de un modelo de 
cinematografía con el que se identifica la actuación de la representante 
francesa.
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Podemos reconocer también cierta inspiración de la actuación de 
Barbara Pravi en las interpretaciones en directo, tan intensas como 
contenidas, de Édith Piaf, artista emblemática de la chanson française, 
género al que pertenece la canción de Pravi.

Para parecer francés no basta con la proyección de la Torre Eiffel, 
como se hizo durante las actuaciones de algunos representantes franceses 
en años anteriores; Francia cuenta con suficientes signos de identidad para 
reivindicar su procedencia, incluyendo algunos de naturaleza más inte-
lectual como el estilo audiovisual y la idiosincrasia de la Nouvelle Vague.

Tabla 3
Análisis formal audiovisual de “Tout l’Univers” de Gjon’s Tears (Festival 
de Eurovisión, 22/05/2021)

1. Fase previa

Intérprete y 
canción

Gjon’s Tears Título: “Tout l’Univers” Fecha: 22/05/2021

Duración 
03:09:10 Género: pop Veloc. y clave: 123 bpm, La Minor

Autoría Gjon Muharremaj, Nina Sampermans, Wouter Hardy, Xavier Michel

Contenido

El intérprete canta solo en el escenario en una estructura de piezas móviles formada 
por dos columnas, una plataforma y una viga horizontal entre las columnas. 
Mientras interpreta el tema, Gjon’s Tears hace algunos movimientos de danza 
contemporánea. Durante el segundo estribillo, las piezas de la estructura se 
separan y el cantante queda frente a una de las columnas. Aunque el escenario 
está oscurecido, las pantallas del background proyectan en ocasiones animaciones 
abstractas de fluidos en movimiento. 

Enlace en 
YouTube https://youtu.be/jznH_fltcYA 

2. Análisis formal

Tipos de 
planos

Amplia variedad de planos, aunque alternándose con mucha frecuencia 
primerísimos primer plano con planos enteros que contextualizan la acción. 

Angulación
La mayor parte de las angulaciones son normales, salvo en los momentos en 
los que se destaca la coreografía del intérprete sobre la estructura, recogida con 
angulaciones picadas o contrapicadas. 

https://youtu.be/jznH_fltcYA
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Movimientos 
de cámara

Se alternan abundantes planos estáticos del intérprete (por lo general, primerísimos 
primer plano y planos enteros) con planos con movimientos travelling que siguen 
el movimiento de sus manos o lo contextualizan en el escenario. Los movimientos 
zoom reencuadran al artista y destacan aún más su protagonismo como eje de toda 
la actuación. En la última parte, los movimientos travelling son más abundantes y 
espectaculares gracias a la spider-cam. No se aprecia un sentido funcional de los 
movimientos de cámara más allá de la creación de dinamismo y de espectacularidad 
en el número, con decisiones cuestionables. 

Nº planos: 86 ASL: 2,19 Duración media/plano (segundos:frames): 02:05

Percepción 
subjetiva de 
ritmo

La percepción de ritmo responde a la ambigüedad del conjunto. Se alternan 
planos de larga duración con otros casi imperceptibles que aportan ritmo, pero que 
rompen la cadencia de la realización. El movimiento interno lo aporta sobre todo 
la dinámica e intermitente iluminación estroboscópica, además de los movimientos 
dancísticos del intérprete, con una movilidad limitada al reducido espacio de 
la plataforma sobre la que se encuentra. Los erráticos movimientos de cámara 
contribuyen a incrementar la impresión de ritmo junto con los planos de breve 
duración insertados. 

Postproducción No hay efectos VFX añadidos en la mesa de mezclas o con CuePilot, más allá de las 
proyecciones en la pantalla del background. 

Realización: 
continuidad 
espacial y 
temporal

La realización pretende ser de vanguardia y toma como referencia números de 
festivales previos, como el de la armenia Iveta Mukuchyan (“LoveWave”) en 2016. 
La inclusión de planos detalle o de primerísimos primer plano con muy breve 
duración entre planos más amplios intenta romper la cadencia del cambio de plano, 
al tiempo que crear tensión y ritmo. Sin embargo, resultan arbitrarios e innecesarios 
en un tema musical cercano a la balada, incluso cuando la realización aspira a ser 
vanguardista y rupturista. El cambio de cámara con encuadres muy similares, casi 
a modo de salto de montaje, juega de nuevo a crear una ilusión de ruptura de la 
continuidad espacial. Una vez más, la voluntad rupturista se aprecia insuficiente y 
complica la transmisión del mensaje de vanguardia. 

3. Puesta en escena

Escenografía

En un escenario rodeado de oscuridad se sitúa una plataforma compuesta por dos 
columnas y dos vigas horizontales que, más adelante, se descompone en varias 
partes. Las pantallas del background proyectan en ocasiones animaciones abstractas 
de elementos fluidos en movimiento. Se trata de una escenografía abstracta, 
artificial y sin referentes naturalistas, aunque la columna de la derecha muestra una 
textura que imita la pintura. La combinación de abstracción y de elementos realistas 
crea una escenografía fallida, como la propia realización y la idea conceptual del 
conjunto. 

Composición

Acorde con la voluntad vanguardista del número, se evitan las composiciones 
simétricas y se crea tensión con composiciones que aplican la regla de tercios. En 
la última parte, una vez que se han separado los componentes de la plataforma y 
el cantante se sitúa frente a una columna, la composición pasa a ser simétrica y los 
elementos -que destacan su verticalidad- se convierten en el eje de los abundantes 
movimientos de cámara con los que concluye la actuación. 

Iluminación

Iluminación expresionista, espectacular, sin intención de recreación de efectos 
realistas. Se alternan luces blancas estroboscópicas, iluminación sobre la estructura 
blanca y se juega con la oscuridad en ocasiones. En el puente previo al último 
estribillo se ilumina la columna y el artista de color rojo para dar paso al clímax de 
la canción entre luces estroboscópicas y luces blancas desde el fondo, intermitentes, 
perpendiculares o frontales a los objetivos de las cámaras, también desde la parrilla 
del techo y desde la pantalla en el suelo. Finaliza con una luz cenital que ilumina al 
artista en medio de la oscuridad. 
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Caracterización
Caracterización realista, aunque efectista y excéntrica. Gjon’s Tears viste una 
camisa negra con bordados plateados, con un cuello de amplio tamaño y un enorme 
volumen en las mangas, junto con un pantalón también negro y zapatos de color 
blanco. El maquillaje es neutro, realista. 

Interpretación 

La interpretación de Gjon’s Tears no es realista y realiza en ocasiones una 
coreografía de danza contemporánea basada en el movimiento de brazos. La 
coreografía es más intensa en los momentos más rítmicos de la canción. Acorde con 
el mensaje de superación y de reafirmación de la letra, y pese a su alto componente 
dramático, el músico mira a cámara sonriente y confiado en buena parte de la 
interpretación, a excepción del momento en que la iluminación es rojiza, donde, 
como contrapunto emocional, se muestra más serio, incluso triste. 

Elaboración propia.

En el caso del número de Gjon’s Tears los referentes se encuentran 
antes que en los vídeos musicales, en las actuaciones más vanguardistas 
del propio Festival de Eurovisión, aunque son referentes tan velados que 
no llega a percibirse una intención de autorreferencialidad discursiva. 
Esta actuación estaría así en la línea de números musicales previos del 
Festival, en los que se simulaba la ruptura de la continuidad espacial y 
temporal, a modo de live music video. Como hemos apuntado, la inserción 
de planos de brevísima duración entre planos de duración más larga, 
además con un cambio contundente en el tamaño de los encuadres en 
estos casos, se supone que crea tensión y ritmo, pero puede evaluarse 
como arbitraria e innecesaria.

Creemos, por tanto, que la articulación formal de este número es una 
práctica fallida de vanguardia en la realización televisiva, vanguardia 
que no es tal al contar con antecedentes mucho mejor resueltos, como 
la actuación ya comentada de Iveta Mukuchyan, con una apuesta mucho 
más decidida y comprometida con un lenguaje de verdadera vanguardia 
e innovación formal (Pérez-Rufí & Valverde-Maestre, 2020).
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Conclusiones

En los resultados del análisis formal quedan patentes la naturalidad 
del desarrollo de los números de Italia y Francia, la calculada frescura 
que logran transmitir y la aparente espontaneidad de la producción y 
de la relación entre los componentes de la puesta en escena. El número 
del representante suizo, por el contrario, aboga por un mayor juego con 
variables rupturistas y que podrían ser consideradas de vanguardia, si 
bien son introducidas torpemente y de manera arbitraria.

Mientras que el show del grupo italiano destaca por la multitud de 
referencias a la cultura del rock, el número de la intérprete francesa 
hace gala de una enorme economía de recursos, casi minimalista, que 
en sus últimos segundos se deja influir abiertamente por el lenguaje de 
la vanguardia francesa de la Nouvelle Vague, con lo que la vanguardia 
a la que remite se torna nostálgica. La actuación del intérprete suizo 
toma inspiración en el propio Festival de Eurovisión antes que en otros 
referentes externos.

Podemos así, por lo tanto, concluir que el Festival de Eurovisión 
del año 2021 ha ofrecido muestras de espectáculos en posiciones muy 
valoradas por audiencia y jurado que rompen prácticas frecuentes en 
las convocatorias previas. Las tendencias anteriores en el Festival 
parecían primar la introducción de efectos audiovisuales que llevaban 
al límite las posibilidades tecnológicas para la realización de televisión 
en directo y, de esta forma, emular los vídeos musicales producidos en 
directo, a partir de la simulación de la ruptura de la continuidad espacial 
y temporal. Estas prácticas no han desaparecido en 2021 y números 
musicales como los de la representante griega (Stefania, “Last Dance”), 
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los músicos lituanos (The Roop, “Discotheque”), la cantante maltesa 
(Destiny, “Je me casse”) o la propuesta analizada de Gjon’s Tears pro-
longan la introducción de elementos tecnológicos en la realización que 
procuran un efecto de fragmentación espacial o temporal.

Sin embargo, los dos números mejor valorados y posicionados reivin-
dican puestas en escena simples pero efectivas, una gramática audiovisual 
clásica o con referencias a la realización del cine de vanguardia de los 
años 60 y la confianza en las cualidades vocales e interpretativas de los 
músicos, todo ello sumado a una canción capaz de emocionar a los espec-
tadores, prácticamente sin el apoyo de recursos audiovisuales efectistas.

En todo caso, hemos de apuntar que ambas actuaciones contaron 
con sólidos referentes audiovisuales que procuraron una base relacio-
nada con la cultura popular, una fundamentación meditada, sofisticada, 
argumentada, y un cierto poso intelectual que invitan a pensar en una 
investigación previa y en un diseño de la identidad y de la producción 
calculados con precisión.

Referencias

EBU European Broadcasting Union (2021a). European Broadcasting 
Union. About. https://www.ebu.ch/about

EBU European Broadcasting Union (2021b). Eurovision Song Contest. 
Rules. https://eurovision.tv/about/rules

Jódar-Marín, J. A. (2017). Evolución del montaje y postproducción 
del videoclip musical: del jumpcut a los VFX como paradigma 
de iconicidad y puesta en escena. Revista Mediterránea de 
Comunicación/Mediterranean Journal of Communication, 8(2), 
119-128. https://doi.org/10.14198/MEDCOM2017.8.2.8

https://www.ebu.ch/about
https://eurovision.tv/about/rules
https://doi.org/10.14198/MEDCOM2017.8.2.8


33

meistudies

Motschenbacher, H. (2016). Language, Normativity and Europeanisation 
Discursive Evidence from the Eurovision Song Contest. Palgrave 
Macmillan.

Ortiz Montero, L. (2017). El Festival de Eurovisión: Más allá de la 
canción. Fonseca, Journal of Communication, 15, 145-162. https://
doi.org/10.14201/fjc201715145162

Panea Fernández, J. L. (2018). Identidad, espectáculo y representación: 
las candidaturas de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión. 
Doxa Comunicación, 27, 121-145. https://doi.org/10.31921/
doxacom.n27a6

Panea Fernández, J. L. (2020). Las escenografías del Festival de 
Eurovisión: Estética, tecnología e identidad cultural al albor de la 
reconstrucción europea (1956-1993). Ámbitos. Revista de Estudios 
de Ciencias Sociales y Humanidades, 44, 23-40. https://helvia.uco.
es/xmlui/handle/10396/21179

Pérez-Rufí, J. P. & Jódar-Marín, J. A. (2019). El análisis textual del 
videoclip: una propuesta metodológica. En F. Sierra Caballero & 
J. Alberich Pascual (Coords.), Epistemología de la comunicación y 
cultura digital: Retos emergentes (1ª ed., pp. 297-310). Universidad 
de Granada.

Pérez-Rufí, J. P., & Valverde-Maestre, A. (2020). The spatial-temporal 
fragmentation of live television video clips: analysis of the television 
production of the Eurovision Song Contest. Communication & 
Society, 33(2), 17-31. https://doi.org/10.15581/003.33.2.17-31

https://doi.org/10.14201/fjc201715145162
https://doi.org/10.14201/fjc201715145162
https://doi.org/10.31921/doxacom.n27a6
https://doi.org/10.31921/doxacom.n27a6
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/21179
https://helvia.uco.es/xmlui/handle/10396/21179
https://doi.org/10.15581/003.33.2.17-31


34

meistudies

El binge-watching en la ecología televisiva 
de la pandemia

Elia Margarita Cornelio Marí1

El término “binge-watching” es un anglicismo que se refiere a la 
visión de episodios de televisión de forma sucesiva, en sesiones defini-
das de forma autónoma por el espectador (Merikivi et al., 2020; Jenner, 
2020). Aunque los expertos aún discuten los límites del constructo 
(ver por ejemplo Flayelle et al., 2020; Vaterlaus et al., 2019; Viens 
& Farrar, 2021), se acepta que el binge-watching implica la visión 
de al menos dos episodios de un mismo programa en una sola sesión 
(Merikivi et al., 2020). En la concepción popular del término, esta 
práctica implica la visión de temporadas o incluso series completas en 
sesiones de muchas horas de duración, por lo que también se le conoce 
como “maratón televisivo” o “atracón televisivo”.

Actualmente existe gran interés por esta práctica de consumo, a la que 
se relaciona con conductas de impulsividad e incluso adicción (Riddle 
et al., 2018). Además, se le atribuyen consecuencias sobre la salud física 
como sedentarismo, insomnio y mala alimentación (Flayelle et al., 2020).

El binge-watching surgió hace varias décadas cuando los fans de los 
programas los grababan en videocasete para luego mirar los episodios 

1. Doctora en Comunicación, Tecnologías y Sociedad.
 Profesora Investigadora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México.
 elia.cornelio@ujat.mx
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en orden a su propio ritmo, como ha sido reportado, por ejemplo, en 
los estudios etnográficos de Jenkins (1992). Por otra parte, la progra-
mación de maratones de películas se ha utilizado desde los inicios de la 
televisión por cable como una estrategia de programación que permite 
empaquetar de manera creativa contenidos ya existentes (Mullen, 2003). 
La práctica de ver temporadas completas de series de televisión se 
popularizó a inicios de los 2000 con el lanzamiento de los sets de DVD 
(Jenner, 2017). En la actualidad, ver televisión como maratón se ha 
masificado ante las posibilidades que brindan los sistemas distribución 
digital, como Netflix, YouTube y Amazon Prime, los cuales promueven 
la visión sucesiva de contenidos a través de mecanismos tecnológicos 
que invitan a continuar mirando un capítulo tras otro (i.e. la función 
post-play de Netflix).

El binge-watching podría considerarse el modo de ver televisión 
característico de la actual ecología televisiva, que lo facilita al ofrecer 
una amplísima variedad de contenidos accesibles a toda hora y en 
multitud de dispositivos.

Para los estudios sobre ecología televisiva, el fenómeno es intere-
sante porque, al relatar sus experiencias sobre él, los miembros de las 
audiencias revelan aspectos que se dan por sentado sobre las tecnologías 
utilizadas, la accesibilidad de los contenidos y las modalidades de visión 
favorecidas por el medio en un momento específico.

El binge-watching adquirió aún mayor relevancia en el contexto de 
la pandemia por COVID-19, que ha traído consigo periodos prolongados 
de confinamiento en los que las personas deben buscar entretenimiento 
en casa. Esta necesidad se tradujo en un récord de suscripciones a ser-
vicios de video en demanda durante la primera mitad de 2020, lo que 
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permite inferir que mirar maratones fue una actividad frecuente para 
muchos televidentes durante ese periodo. Por ejemplo, Netflix obtuvo 
15.8 millones de nuevos clientes a nivel global durante los primeros 
meses de la pandemia, aunque la tendencia podría estarse revirtiendo 
ahora que la vacunación es más accesible y las personas pueden buscar 
entretenimiento fuera de sus hogares (Mehta & Richwine, 2021).

El grupo de edad tradicionalmente relacionado con la visión de mara-
tones es el de jóvenes entre 18 y 34 años (Baumgartner, 2017). Entre 
ellos, un subgrupo que resalta es el de los estudiantes universitarios, 
quienes son muy adeptos a llevar a cabo esta práctica por contar con 
las habilidades tecnológicas que se requieren, además de tener largos 
periodos de tiempo libre a su disposición.

Existen varios estudios realizados sobre este grupo demográfico, los 
cuales han comenzado a delinear los rasgos que toma el binge-watching 
en la vida cotidiana de los estudiantes. Así, por ejemplo, destacan los 
hallazgos de Rubenking et al. (2018), quienes observaron que estudian-
tes universitarios en Estados Unidos definían el binge-watching como 
la visión de contenidos dramático, regularmente de suspenso, por más 
de tres horas. Además, hallaron que las principales motivaciones para 
realizar esta práctica podían agruparse en cuatro categorías: (1) anti-
cipación, facilitada tanto por los contenidos como las plataformas 
tecnológicas, (2) manejo del humor y emoción, (3) dilación de tareas 
no deseadas y escapismo, (4) objetivos sociales, relacionados con la 
visión conjunta, la discusión de contenidos y la identificación con los 
personajes. Otros estudios en este grupo de edad se han concentrado en 
cuestiones como la frecuencia en la realización de maratones, el tipo de 
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material consumido, la motivación para llevarlos a cabo y los posibles 
efectos (ver, por ejemplo, Panda & Pandey, 2017; Vaterlaus et al., 2019).

A pesar de que el binge-watching está siendo muy estudiado alre-
dedor del mundo, llama la atención la escasez de estudios ubicados en 
México. Por ello, se propuso abordar la cuestión de manera empírica 
en un proyecto de investigación titulado: “El binge-watching entre los 
jóvenes universitarios: una exploración de sus efectos”, que se realiza 
actualmente con jóvenes universitarios entre 18 y 25 años de edad.

El proyecto se planeó para llevarse a cabo en 2020 pero con la llegada 
de la pandemia a México en febrero de ese año, tuvo que posponerse y se 
ajustó para realizarse a distancia. Debido a esta coyuntura, los hallazgos del 
trabajo de campo reflejan las características que toma el binge-watching 
durante las circunstancia excepcionales de la pandemia por COVID-19.

Métodos

Se trata de un estudio mixto, que combina la técnica del grupo de 
discusión con la aplicación de una encuesta en línea en una segunda 
fase. El proyecto tiene un carácter exploratorio y descriptivo, lo que se 
justifica debido a la escasez de investigaciones similares realizadas en 
el país. En esta ponencia se publican únicamente los resultados de la 
fase cualitativa, que por el tamaño de la muestra no son generalizables 
pero ofrecen un primer acercamiento a los puntos de vista y prácticas 
de este grupo social específico.

Entre abril y julio de 2021 se realizaron ocho grupos de discusión 
con 40 estudiantes de distintas disciplinas en una universidad pública 
del sur de México. El objetivo fue recabar información sobre sus pers-
pectivas respecto a las prácticas de consumo televisivo, especialmente 
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los maratones de series. También se buscaban conocer los posibles 
efectos que este consumo tiene en su vida diaria.

Con esto en mente, durante los grupos de discusión se pidió a los 
estudiantes compartir sus experiencias respecto a la manera en la que 
miran televisión, las personas que los acompañan mientras lo hacen, 
los géneros y productos televisivos que prefieren, así como el papel que 
juega el binge-watching en su vida diaria.

Se eligió la técnica del grupo de discusión porque busca recoger los 
consensos que se forman en el discurso de una comunidad específica. 
“Al generar una situación discursiva entre los sujetos, la técnica se 
basa en la participación, confesión, identificación, conversación del 
consumidor” (Chávez Méndez, 2019, p. 271). Los grupos de discusión 
ofrecen gran riqueza de datos, porque hay voces que complementan, 
confirman e incluso desmienten lo expresado por otros participantes. Lo 
más valioso de esta técnica es que salen a relucir cosas que se dan por 
hecho, o que se consideran de sentido común respecto a un concepto o 
fenómeno central. Así, a través de los discursos de los sujetos podemos 
conocer la realidad social.

Los dos primeros grupos realizados se consideraron pilotos, y sirvieron 
para verificar la validez y confiabilidad del instrumento, el cual contenía 
ocho detonadores2. Cada sesión tuvo una duración aproximada de entre 

2. Los detonadores fueron los siguientes: 1) Qué significa hacer maratones de televisión 
para ustedes, 2) qué papel tienen los maratones de televisión en su vida diaria, 3) los 
maratones de televisión que hayan hecho de los que se acuerden en este momento, 
4) las series que prefieren para maratonear, 5) las personas que les acompañan cuando 
hacen maratones (presencial y virtualmente), 6) cómo combinan los maratones con 
su vida de estudiantes, 7)cómo se sienten cuando hacen maratones (antes, durante 
y después), 8) una reflexión sobre cómo se relacionan los maratones de televisión 
con su bienestar o malestar (físico, mental, emocional y social). 
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70 y 90 minutos. Se realizaron cuatro grupos de discusión con hombres y 
cuatro con mujeres, intentando en todos los casos que los participantes no 
se conocieran entre ellos ni conocieran a la moderadora. Además, se hizo 
un esfuerzo para que los estudiantes provinieran de distintas áreas disci-
plinares. El número de participantes por sesión fue de entre cuatro y seis.

Una limitación del trabajo de campo fue la necesidad de llevar a 
cabo los grupos de discusión a distancia, debido a las condiciones de la 
emergencia sanitaria. Para realizarlos se utilizó la plataforma Microsoft 
Teams, que permitió la comunicación directamente con los alumnos de 
la institución donde se realizó el estudio.

En todos los casos se solicitó permiso a los participantes para grabar 
las sesiones, las cuales fueron posteriormente transcritas palabra por 
palabra. Para esta ponencia se realizó un análisis temático, seleccio-
nando aquellos fragmentos del discurso relacionados con la ecología 
televisiva que estos participantes experimentan en el contexto de la 
pandemia por COVID-19.

Resultados

En la visión de los participantes, la actual ecología televisiva se 
caracteriza por el papel central de las plataformas de streaming.

Para estos jóvenes, la televisión tradicional, entendida como aquella 
abierta y de paga, todavía puede jugar un papel relevante en el consumo 
que realizan en el núcleo familiar pero su consumo individual o con pares 
parece concentrarse en las plataformas de Video-on-Demand (VOD), 
tanto legales como ilegales. A las primeras se les llama “plataformas”, 
mientras que a las segundas se les denomina “páginas”. Según lo que 
se percibió en estos comentarios, YouTube no caería en ninguna de 
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estas categorías, sino que se mantiene como una categoría aparte, tal 
vez porque contiene mucho más contenido generado por los usuarios. 
Estas distinciones son interesantes porque reflejan categorías empíricas 
que pueden ser identificadas como consensos para este grupo particular.

Destaca además que los estudiantes dan por sentado el fácil acceso 
a múltiples plataformas VOD de suscripción, principalmente Netflix 
y Amazon Prime. Por ello, cuando durante los grupos de discusión se 
referían a algún título específico, también mencionaban la plataforma 
donde se le podía encontrar. Parece el caso que, ante un panorama de 
gran disponibilidad y facilidad de acceso, estos televidentes jóvenes 
ya no pueden imaginar un ecosistema televisivo en el que no puedan 
ver lo que quieren, cuando quieran y en el dispositivo de su elección3.

Salió a relucir que para estos jóvenes, Netflix es considerada “la vieja 
confiable” en la que siempre pueden encontrar algo de su agrado. Sin 
embargo, también es notorio que esta plataforma está cediendo terreno 
a Amazon Prime y Disney+. Los servicios mexicanos ClaroVideo y 
Blim fueron poco mencionados. No hubo menciones de AppleTV+ ni 
de HBOGo (HBOMax fue lanzado en el país el 29 de junio de 2021, 
cuando ya solo quedaba por hacer un último grupo de discusión). 
Crunchyroll, el servicio dedicado al anime japonés, si fue mencionado 
en una ocasión.

La pandemia causada por la COVID-19 trajo consigo restriccio-
nes en las actividades sociales y de recreación en las que los jóvenes 
universitarios toman parte. Como consecuencia, estas actividades 

3.  No se preguntó directamente sobre la condición socioeconómica de los participantes 
pero todos ellos contaban con dispositivo para conectarse a Internet y acceso a 
Internet de banda ancha, así que se deduce que pertenecen a las clases medias, lo 
cual coincide con el perfil del estudiante de las universidades públicas mexicanas.
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se concentraron en el hogar, lo que impulsó el consumo televisivo a 
través de servicios VOD. Se confirmó en los grupos de discusión que 
el aislamiento decretado por las autoridades sanitarias impulsó fuerte-
mente el consumo de series y películas, muchas veces en la modalidad 
de maratón. De hecho, varios de los participantes compartieron que 
durante los días iniciales del confinamiento, decretado en México en 
marzo de 2020, ellos miraban series completas de un tirón, quedándose 
despiertos hasta altas horas de la noche y haciendo pausas solo para 
comer e ir al sanitario. A partir de mayo de 2020, cuando su universi-
dad realizó la transición a la educación en línea, estos participantes se 
vieron en la necesidad de organizarse para dedicar el tiempo necesario 
a sus deberes escolares, y aún así seguir viendo series y películas para 
“desestresarse”. En la actualidad, más de un año después del inicio de 
las clases en línea, los participantes comentaron que resulta desgastante 
el estar todo el tiempo frente a la pantalla, tanto para estudiar como 
para entretenerse. Sin embargo, dijeron que han desarrollado estrate-
gias para mirar sus series, como puede ser el intercalar episodios en las 
horas libres entre sus clases o incluso verlas al mismo tiempo, pero en 
otro dispositivo. Varios de los participantes confesaron que han caído 
en esta visión simultánea durante las clases, pero solamente si la serie 
les tiene “enganchados” o “picados”. Es decir, si el contenido les gusta 
tanto que no pueden parar de verlo.

Parece existir una clara preferencia por el acceso a las temporadas 
completas de las series, con la mayoría de los participantes quejándose de 
las largas esperas entre temporadas de aquellos títulos que todavía están 
en producción. Algunos se arrepentían de haber visto las temporadas 
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disponibles demasiado rápido, quedándose luego con un vacío al no 
tener nada más que ver.

Otros compartieron que cuando descubrían una serie que les parecía 
lo suficientemente buena, la mantenían en reserva para poder verla con 
atención en los fines de semana o los periodos de vacaciones. Esto repre-
senta un cambio de percepción respecto a las series, porque hasta hace 
unos años eran un producto efímero, ya que el poder de transmitirla 
o quitarla estaba en manos de las televisoras. Ahora los televidentes 
comparten la idea de que los contenidos estarán disponibles para cuando 
uno tenga tiempo de verlos a su ritmo.

Surgió una distinción entre los modos de mirar estos maratones, que 
puede ser de manera concentrada o distraída, incluso reproduciendo los 
episodios de una serie poco interesante uno tras otro para que les haga 
compañía mientras hacen sus tareas u otras actividades.

 Algunos maratones son más pausados, porque las series son mucho 
más largas. Entonces, los participantes comentaron que los realizan a lo 
largo de muchos días o incluso meses, de manera que la serie se vuelve 
parte de su vida cotidiana. Ejemplos de contenido en los que se aplicaría 
esta estrategia serían Grey’s Anatomy, que cuenta con 17 temporadas, 
o el anime OnePiece, que tiene más de 900 episodios.

En cuanto a los contenidos preferidos para maratonear, la mayoría 
comentó que los seleccionan de acuerdo con lo que les recomiendan 
los algoritmos o lo que ven en la publicidad, pero también monitorean 
sus sitios de redes sociales a conciencia, tratando de estar al día con 
los títulos de los que sus pares están hablando para evitar el miedo a 
perderse de algo (FoMo por sus siglas en inglés). Por supuesto, también 
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reciben y ofrecen recomendaciones de boca en boca sobre los títulos 
que hay que ver.

Al parecer, el actual ecosistema televisivo todavía fomenta el 
binge-watching, pero ya se notan cambios en la distribución, como el 
retorno a los estrenos semanales promovidos últimamente por Disney+ 
y AppleTV+. Esta es una estrategia reciente que hace eco de los modos 
tradicionales de ver televisión y va en contra de los estrenos de tempora-
das completas que ha sido una estrategia central de Netflix desde 2013.

La variación en disponibilidad plantea la convivencia de distintas 
prácticas de visión. Entre los participantes de los grupos de discusión 
se acepta que hay modos personalizados de mirar TV. Unos pocos 
dicen sentirse aliviados al saber que pueden ver un nuevo episodio de 
estreno cada viernes en Disney+, en lugar de enfrentarse a una tem-
porada completa que puede resultar una fuerte tentación para dejar de 
lado sus tareas y deberes en casa. Sin embargo, incluso ellos confiesan 
que si está disponible una serie que les guste, se animan a mirarla en 
maratón lo más rápido posible.

En este sentido, se da por hecho que es posible ponerse al día con 
series ya concluidas, y sobre todo, con aquellas que siguen en produc-
ción. En el ámbito académico a esta estrategia se le conoce como mirar 
“mitad y mitad” (half-and-half), y se ha demostrado que es bastante 
común entre quienes hacen binge-watching para evitar perderse aquello 
de los que los demás están hablando (Conlin et al., 2016). Este deseo de 
ponerse al día aplica de manera predominante para los llamados con-
tenidos preciados (Lotz, 2014), es decir, aquellas títulos que se buscan 
de manera consciente por su calidad, prestigio o popularidad. En estos 
casos, los participantes están dispuestos a mirar en maratón, o a volver 
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a ver en maratón las temporadas precedentes, para estar listos cuando 
sale la continuación. Este tipo de conducta aplica también a películas, 
como sería el caso paradigmático del Universo Cinematográfico de 
Marvel, un ejemplo que fue mencionado varias veces en los grupos de 
discusión.

Algunos participantes consideraron el binge-watching como un 
refugio para mantenerse emocionalmente sanos en los tiempos difíciles 
del confinamiento. En este sentido, varios de ellos buscaban mantener el 
contacto con parejas y amigos realizando sesiones de visión a distancia 
a través de aplicaciones como Rave Video Party. Otros simplemente 
comenzaron a ver más series o películas con quienes compartían el 
confinamiento, sobre todo con familiares y parejas sentimentales. 
A pesar de que reconocían que les creaba algunos problemas físicos, 
como cansancio, problemas de la vista o pérdida de sueño, en general 
consideraron que ver las series y películas en maratón era una práctica 
que contribuía a sentirse bien.

Conclusiones

Se confirma la interdependencia entre las prácticas de consumo de las 
audiencias con las posibilidades ofrecidas por el ecosistema mediático. 
De manera particular, se reafirma que la popularidad del binge-watching 
justifica el interés de observar esta práctica, porque puede revelar cómo 
los televidentes conciben y experimentan actualmente el medio televisivo.

Para los participantes de los grupos de discusión, la definición de lo 
que implica la práctica de “hacer maratones de TV” es fluida y expansiva, 
comprendiendo desde mirar streams de gamers hasta la visión conjunta 
de 21 películas de Marvel antes de ir al cine a ver The Avengers: Infinity 
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War (2017). Los propios informantes reflexionaban sobre la imprecisión 
de la etiqueta “maratón”, razonando que podría aplicar a todo tipo de 
productos culturales. Esto coincide con la observación de Lotz (2014), 
en el sentido de que el consumo televisivo se parece cada vez más al 
de libros y música.

En los últimos años, el uso indiscriminado del término binge-watching 
ha sido criticado porque no hay consenso respecto a sus característi-
cas, ni a sus posibles efectos. Es decir, se ha utilizado como una frase 
comodín en la que se agrupan diversos tipos de conductas que rodean el 
consumo de material audiovisual. Por ejemplo, se lo ha caracterizado a 
la vez como social o solitario, por lo que autores como Pittman y Steiner 
(2021) han llamado a distinguir entre dos posibles encarnaciones del 
binge-watching: una social y planeada que se contrapone a otra no pla-
neada y compulsiva. Estas categorías – que ellos llaman feast-watching 
y cringe-watching –, parecen tener confirmación empírica en el estudio 
que aquí se reporta.

Los hallazgos preliminares del trabajo muestran también una clara 
coincidencia con los emanados del estudio de Rubenking et al. (2019), 
quienes realizaron grupos de enfoque a estudiantes en una universidad 
norteamericana. Muchas de las experiencias de binge-watching relata-
das por los participantes de ambos estudios son semejantes, aunque se 
notan divergencias provocadas por el contexto de la pandemia. Como 
sus contrapartes estadounidenses, los estudiantes mexicanos también 
dijeron que ven maratones porque les permiten relajarse y muchas veces 
dan la pauta para socializar con otras personas. Igualmente, reconocieron 
que la tecnología promueve el que sigan viendo un capítulo tras otro, 
sobre todo cuando la serie les ha enganchado.
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De manera más amplia, los resultados de la fase cualitativa mues-
tran que existe una gran variedad de actividades y prácticas alrededor 
del consumo de series y películas en las plataformas VOD. Por ello, 
se puede coincidir con Turner (2021), quien propone dejar de lado la 
etiqueta binge-watching para crear términos más precisos que permitan 
describir las “culturas de uso” que se están desarrollando alrededor de 
la actual ecología del medio televisivo. De esa forma, podríamos tal 
vez distinguir entre prácticas realmente novedosas y otras que serían 
una evolución –o popularización–, de las que han existido desde los 
inicios del medio televisivo.

Referencias

Baumgartner, J. (2017). The Younger They Are, The More They Binge. 
Multichannel News, 33.

Chávez Méndez, M. G. (2019). Dimensión epistemológica y metodológica 
del grupo de discusión. In J. Gonzalez & C. Krohling Peruzzo 
(eds.), Arte y oficio de la investigación científica: cuestiones 
epistemológicas (pp. 269–300). Ediciones CIESPAL.

Flayelle, M., Maurage, P., Di Lorenzo, K. R., Vögele, C., Gainsbury, 
S. M., & Billieux, J. (2020). Binge-watching: what do we know so 
far? A first systematic review of the evidence. Current Addiction 
Reports, 7(1), 44–60. https://doi.org/10.1007/s40429-020-00299-8

Jenner, M. (2017). Binge-watching: Video-on-demand, quality TV 
and mainstreaming fandom. International Journal of Cultural 
Studies, 20(3), 304–320. https://doi.org/10.1177/1367877915606485

https://doi.org/10.1007/s40429-020-00299-8
https://doi.org/10.1177/1367877915606485 


47

meistudies

Jenner, M. (2020). Researching binge-watching. Critical Studies in Television, 
15(3), 267–279. https://doi.org/10.1177/1749602020935012

Jenkins, H. (1992). Textual poachers: Television fans and participatory 
culture. Routledge.

Lotz, A. D. (2014). The Television Will Be Revolutionized (2a ed.). New 
York University Press.

Mehta, C., & Richwine, L. (2021, 20 de abril). Netflix subscriber 
growth slows after pandemic boom, shares fall 11%. Reuters 
Media & Telecom. https://www.reuters.com/business/media-
telecom/netflix-misses-expectations-quarterly-paid-subscriber-
additions-2021-04-20/

Merikivi, J., Bragge, J., Scornavacca, E. y Verhagen, T. (2020). 
Binge-watching serialized video content: a transdisciplinary 
review. Television & New Media, 21(7), 697–711. https://doi.
org/10.1177/1527476419848578

Mullen, M. G. (2003). The Rise of Cable Programming in the United 
States: Revolution or Evolution. University of Texas Press.

Panda, S., & Pandey, S. C. (2017). Binge watching and college students: 
motivations and outcomes. Young Consumers, 18(4), 425–438. 
https://doi.org/10.1108/YC-07-2017-00707

Pittman, M., & Steiner, E. (2021). Distinguishing feast-watching from 
cringe-watching: Planned, social, and attentive binge-watching 

https://doi.org/10.1177/1749602020935012
https://www.reuters.com/business/media-telecom/netflix-misses-expectations-quarterly-paid-subscriber
https://www.reuters.com/business/media-telecom/netflix-misses-expectations-quarterly-paid-subscriber
https://www.reuters.com/business/media-telecom/netflix-misses-expectations-quarterly-paid-subscriber
https://doi.org/10.1177/1527476419848578
https://doi.org/10.1177/1527476419848578
https://doi.org/10.1108/YC-07-2017-00707


48

meistudies

predicts increased well-being and decreased regret. Convergence, 
1–18. https://doi.org/10.1177/1354856521999183

Riddle, K., Peebles, A., Davis, C., Xu, F., & Schroeder, E. (2018). 
The addictive potential of television binge watching: Comparing 
intentional and unintentional binges. Psychology of Popular Media 
Culture, 7(4), 589–604. https://doi.org/10.1037/ppm0000167

Rubenking, B., Bracken, C. C., Sandoval, J., & Rister, A. (2018). 
Defining new viewing behaviours: What makes and motivates TV 
binge-watching? International Journal of Digital Television, 9(1), 
69–85. https://doi.org/10.1386/jdtv.9.1.69_1

Turner, G. (2021). Television Studies, We Need to Talk about “Binge-
Viewing.” Television & New Media, 22(3), 228–240. https://doi.
org/10.1177/1527476419877041

Vaterlaus, J. M., Spruance, L. A., Frantz, K., & Kruger, J. S. (2019). 
College student television binge watching: Conceptualization, 
gratifications, and perceived consequences. Social Science Journal, 
56(4), 470–479. https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.10.004

Viens, A., & Farrar, K. M. (2021). Conceptualizing and Measuring 
Binge Watching. Communication Studies, 00(00), 1–18. https://
doi.org/10.1080/10510974.2021.1876748

https://doi.org/10.1177/1354856521999183
https://doi.org/10.1037/ppm0000167
https://doi.org/10.1386/jdtv.9.1.69_1
https://doi.org/10.1177/1527476419877041
https://doi.org/10.1177/1527476419877041
https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.10.004
https://doi.org/10.1080/10510974.2021.1876748
https://doi.org/10.1080/10510974.2021.1876748


49

meistudies

O etarismo e a Covid-19: percepções da velhice na 
ficção televisiva

Valmir Moratelli1

A proposta deste trabalho é uma discussão sobre aspectos da constru-
ção da narrativa ficcional televisiva sob o ponto de vista da representação 
em personagens idosos. No contexto da pandemia da Covid-19 e através 
do apontamento de elementos contemporâneos, analisar-se-ão algumas 
cenas da telenovela “Mulheres Apaixonadas”, produção de 2003 da TV 
Globo2. O objetivo é investigar como se perpetuam na atualidade os 
discursos de preconceito etário, também chamado de etarismo (Castro, 
2015; Debert, 1999), sobre a população idosa retratada naquela narrativa 
audiovisual do início do século XXI, cuja autoria é de Manoel Carlos.

A produção televisiva escolhida para esta análise trouxe, em um dos 
núcleos narrativos, um casal de idosos, Flora e Leopoldo (vividos pelos 
atores Carmen Silva e Oswaldo Louzada, respectivamente), que sofria 
ataques verbais diários da neta, Doris (interpretada pela atriz Regiane 
Alves), com quem morava no Leblon, bairro de elite da zona sul carioca. 
Embates comportamentais provocados por questões econômicas, afetivas 

1. Doutorando do PPGCOM da PUC-Rio. Mestre em Comunicação.
 Integrante do Grupo de Pesquisa “Narrativas da vida moderna na cultura 

midiática – dos folhetins às séries audiovisuais”.
 vmoratelli@gmail.com
2. A produção foi reprisada pelo canal Viva em 2020, na faixa de horário das 23h.

mailto:vmoratelli%40gmail.com?subject=
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e sociais eram expostos nos diálogos que, metodologicamente, serão 
reescritos mais a seguir para fins de análise.

A hipótese é de que a telenovela em questão antecipou uma discussão 
latente nos dias atuais – a da violência contra pessoas idosas, ajudando 
a ilustrar este que é um preconceito que não se debate publicamente no 
Brasil. Com o cenário da pandemia da Covid-19 desde março de 2020, 
percebe como há o acirramento desse mesmo pensamento no espaço 
público, promovendo a visualidade do etarismo banalizado do discurso 
político vigente.

Por se tratar de uma obra aberta, ou seja, em constante alteração de 
acordo com audiência e reação dos telespectadores (Ortiz et al., 1989), 
a telenovela respira a contemporaneidade de forma imediata; porém 
preenche o vazio ampliado pelo cotidiano da vida urbana (Lopes, 2009), 
atrelada à sociedade de consumo (Baudrillard, 2011).

Utilizar-se-á como metodologia a análise comparativa de discursos 
em seus devidos contextos históricos, sendo eles: trechos da narrativa 
ficcional de “Mulheres Apaixonadas”, e discursos políticos atuais divul-
gados pela mídia nacional. Com o cruzamento de leituras acadêmicas 
sobre a temática etária, propõe-se debater como o etarismo se faz pre-
sente em sua atuação na perversa lógica econômica.

Sobre Conceitos Etários

O primeiro percalço em qualquer análise etária é sobre a compre-
ensão do que é ser “velho” enquanto ator social. A identificação da 
categoria é alvo de disputas atravessadas por discursos hegemônicos, 
atrelados a fatores econômicos, culturais e sociais. Alguns institutos 
consideram para suas pesquisas indivíduos a partir dos 60 anos – como 
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é o caso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que 
segue orientações da OMS (organização Mundial da Saúde); outros, a 
partir dos 65 anos – como faz a FGV Social (Fundação Getúlio Vargas), 
para fins metodológicos. Ainda assim, é possível visualizar os diversos 
aspectos sociais que reforçam o estudo sobre a velhice como um objeto 
heterogêneo e complexo.

De acordo com o IBGE (“Número de Idosos Cresce 18% no Bra-
sil”, 2010), em 2018 eram 29,6 milhões de pessoas acima de 60 anos 
e, em 2019, o número aumentou para 30,2 milhões, o que corresponde 
a 15% da população. É um crescimento de 18% na quantidade de pes-
soas acima dos 60 anos desde 2012, ou 4,8 milhões a mais no período. 
Em 2018, as mulheres já eram maioria expressiva nesse grupo, com 
16,9 milhões, correspondendo a 56%, enquanto os homens idosos eram 
13,3 milhões, o equivalente a 44% do total. As projeções do Instituto 
indicam ainda que, até 2060, pode-se chegar a 19 milhões de pessoas 
com mais de 80 anos. Em 2016, eram 3.458.279 pessoas nessa faixa 
etária, e em 1980, 684.789 pessoas. As taxas de letalidade (mortalidade) 
da doença entre pessoas com 80 anos ou mais são 13 vezes maiores do 
que na faixa de 50 a 55 anos e 75 vezes a letalidade da faixa de 10 a 
19 anos, segundo o Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV Social)3.

Assim como não há definição precisa para o início da velhice, não há 
consenso sobre as terminologias utilizadas nesta temática, em constantes 
reformulações; visto que “a idade não é um dado da natureza, não é um 
princípio naturalmente constitutivo de grupos sociais, nem um fator 

3. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD 
Contínua) anual, de 2018 (Nitahara, 2020)
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explicativo dos comportamentos humanos” (Debert, 1998, p. 9). Desse 
modo, há vários termos para o preconceito etário. O ageísmo (que vem 
do inglês, ageism) refere-se ao preconceito que ocasiona a discriminação 
etária, o que vale tanto para os mais velhos quanto aos mais jovens. 
Na tradução para o português, costuma-se utilizar “idadismo”, com a 
mesma definição, e que preferimos utilizar neste trabalho por abranger 
diferentes faixas de idade.

Também é comum o uso de “etarismo” ou “idosismo”, este último 
apenas aos mais velhos. Mais recente, o “perennial” (de perene), que 
engloba quem tem mais de 50 anos, em oposição4 aos millennial (nascidos 
entre 1982 e 2000). Utilizamos neste trabalho o termo “etarismo” por 
estar claramente relacionado à problemática da questão de faixa etária.

Em “A velhice”, Simone de Beauvoir (1990) escreveu que nem 
todo envelhecimento é igualmente difícil, rangente ou amargo, porque 
“velhice” não se refere a uma única experiencia universal. As constru-
ções sociais que sustentam a compreensão da velhice passam por uma 
análise de homogeneização, apagando, desse modo, características que 
distinguem individualidades num mesmo grupo.

Discurso Ficcional

Interessa-nos aqui o discurso ficcional na TV (Balogh, 2002) e suas 
readaptações na sociedade brasileira ao atravessar processos históricos 
(Moratelli, 2019), influenciados assim por questões socioeconômicas. 

4. É um termo criado pela empreendedora de tecnologia Gina Pell na revista 
estadunidense Fast Company, em 2016, e que rapidamente se popularizou. 
Os perennial cultivam estilo de vida que equilibra hábitos de diversas idades, 
baseando-se em identidade social, e não em noção cronológica. Este termo está 
relacionado ao movimento de reinclusão dos 50+ no mercado de trabalho nas 
primeiras décadas desse século.
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Nas palavras de Mittell (2012), esta televisão dos últimos 20 anos [no 
período entre 1998 e 2018] será lembrada como “uma era de experi-
mentação e inovação narrativa, desafiando as regras do que pode ser 
feito nesse meio” (Mittell, 2012, p. 31).

Do mesmo modo, Raymond Williams ([1921-1988] 2016), em sua 
obra seminal “Televisão: tecnologia e forma cultural”, alerta que tam-
pouco se deve encarar as mídias como tecnologias determinadas, uma 
vez que vários fatores envolvidos – como “a distribuição de poder ou de 
capital, a herança social e física, as relações de escala e de tamanho entre 
grupos” (2016, p. 139) ajudam a complexar a atividade televisiva. Se o 
efeito do meio fosse realmente sempre o mesmo, uma novela de 1980 
teria igual impacto quando reprisada em 2018, por exemplo. Por isso, 
as transformações socioeconômicas não podem ser compreendidas ape-
nas do ponto de vista material, mas também pelas novas necessidades 
humanas que surgem com estes “objetos”.

O que nos chama a atenção, entretanto, é a possibilidade de equi-
valência interpretativa entre a narrativa ficcional de 2003 e o discurso 
político vigente em 2020-2021. Há casos, portanto, que se perpetuam 
ao longo de décadas, mesmo diante de avanços socioeconômicos, por 
estarem configurados como assuntos assentados na sociedade. A nossa 
hipótese trabalha a manutenção do preconceito contra idosos como um 
desses assuntos em questão.

Para efeito de investigação, a seguir, traz-se a descrição de três cenas 
que se interligam na construção televisiva, ao exporem o etarismo na 
narrativa de “Mulheres Apaixonadas”:

Cena 1: Dóris ao telefone com uma amiga. A campainha toca. É 
o porteiro.
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Dóris: O que foi Amadeu? O prédio tá pegando fogo?
Porteiro: Dona Dórias, é o seu avô. Ele teve uma tontura na rua e 
quase desmaiou. Ele estava branco na portaria. A sua avó pediu para 
alguém descer. Ela está muito nervosa.
Dóris: Que saco isso, viu?
(Ela volta ao telefone)
Dóris: Renatinha, pintou um probleminha aqui. Vou precisar desli-
gar e depois falo com você. Imagina com quem? Com meus avós.
(Ela desliga)
Dóris: Que saco, viu! Esses velhos, quando estão em casa, dão 
trabalho. Se estão na rua, dão trabalho também. Gente, será que 
ninguém percebe isso, só eu?

Cena 2: Seu Leopoldo está sentado. Dona Flora, abanando-o. Uma 
vizinha serve um copo de água.
(...)
Dóris sai do elevador irritada: O que foi desta vez?
Flora: Ah, minha filha. Seu avô passou mal, teve uma tontura. Eu 
pedi pro Amadeu chamar o seu pai...
Dóris a interrompe: Só que papai não está em casa e o Amadeu 
podia ter ajudado a senhora. Não precisava me tirar lá de cima e 
fazer esse escândalo todo!
Flora: Mas eu não mandei chamar você. Seu avô teve uma tontura. 
Eu mandei chamar seu pai, porque...
Dóris, impaciente: Tá, tá tá... Chega! E aí, vô! Como que você tá 
se sentindo?
Leopoldo: Eu estou bem, não se preocupe.
Dóris: Como assim você está bem? Então quer dizer que você não 
teve nada? Não foi uma tontura? Agora até demente tá ficando. 
Desse jeito vai ter que se internar no hospital.
Flora: Não vai ser preciso nada disso. Ele não está demente coisa 
nenhuma.
Dóris: Até mais, sabia? Caduco, ranzinza, cego, velho, surdo. Daqui 
a pouco, vô, vai tá fazendo xixi nas calças. Vai ter que usar fraldinha.

Cena 3: Dóris acompanha o avô até o sofá da sala de casa.
Dóris: Vê se vocês sossegam um pouco, que eu tenho mais o que 
fazer do que ficar atrás de vocês, viu?
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Flora (irônica): Não precisa se preocupar, Dóris. Muito obrigada 
pela sua ajuda. Mas agora eu posso tomar conta do meu marido.
Dóris: Não é pra ficar ofendida, não, vó. Eu tô falando isso pelo 
bem de vocês. Tem que ter um pouco mais de juízo e um pouqui-
nho mais de consciência de que vocês atrapalham, gente! Vocês 
dão preocupação para todo mundo. (...) Vocês dão muito trabalho, 
dão muita despesa também. Vovô agora com esses chiliques, só de 
remédio foi uma fortuna.
Leopoldo: Mas eu dou dinheiro para seu pai.
Dóris: Ah, isso não dá pra nada. Você acha que dando cem, duzentos 
reais servem pra alguma coisa? Serve pra pagar todas as despesas 
que vocês dão? Que mundo vocês vivem? Têm que se ligar.
Flora: A gente ajuda no que pode, Dóris. A gente tá sempre com-
prando alguma coisa no supermercado, pagando alguma conta de 
telefone, de luz.
Dóris: Não serve pra nada. Vocês dão muito mais despesa do que 
imaginam. Já pensaram quando morrer? Vão ser enterrados onde? 
Já pensaram nisso?
Flora, irritada: Não, não, não fale em morte, pelo amor de Deus!
Dóris: Não tô gorando não, tô sendo prática. Tem que pensar nisso 
enquanto está vivo. Para não morrer e deixar dívida pros outros 
pagarem. Tem que ter consciência de que morrer gasta dinheiro.
(Dóris sai da sala. Os dois ficam no sofá, de mãos dadas, tristes. 
Permanecem em silêncio. Trilha melancólica de fundo.)

Os exemplos escolhidos não esgotam o tema, mas ilustram de forma 
objetiva como os idosos, de forma geral, são vistos na sociedade brasi-
leira. Lista-se aqui três aspectos: 1. um peso econômico; 2. a fragilidade 
física; e 3. fardo para a família e decrépitos na aproximação da finitude. 
A começar, a personagem Dóris julga os avós como um estorvo na sua 
rotina caseira diária, sempre precisando de cuidados e tendo que ser 
vigiados, já que declara: “Esses velhos, quando estão em casa, dão 
trabalho. Se estão na rua, dão trabalho também”.

Somado a isso, a fala da personagem também traduz a ideia de que 
os idosos são um peso econômico à rotina familiar. Ela diz: “Vocês dão 
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muito trabalho, dão muita despesa também”. Este pensamento se fez 
bastante atual quando, desde março de 2020, lidou-se com a circulação 
e propagação da Covid-19 em grande escala. Logo seriam sentidas as 
consequências econômicas da ruptura abrupta de livre circulação de 
pessoas: Desemprego em curva ascendente, menor arrecadação de 
impostos, queda na receita das empresas, entre outros percalços.

Por fim, o terceiro aspecto da velhice revelado na narrativa ficcional 
é o da finitude. Dóris quer que os avós pensem em guardar um dinheiro 
para não darem despesas com sua morte. Ela diz: “Para não morrer e 
deixar dívida pros outros pagarem. Tem que ter consciência de que 
morrer gasta dinheiro”. Mais uma vez o peso econômico encontra 
lugar em suas falas, mesmo trazendo a questão da morte, uma situação 
plausível para qualquer idade.

Nos diálogos anteriormente descritos, verifica-se como a questão 
econômica (posição de dependência dos idosos), a fragilidade da saúde 
e a aproximação com a morte são relacionados a ataques contra os 
personagens mais velhos. Fica evidente que o etarismo se sustenta, 
no momento da verbalização do discurso, em categorizar elementos 
negativos e pejorativos aos idosos.

Os dois personagens circulam sempre no ambiente familiar, entre os 
cômodos da sala e do quarto. Há cenas na cama, em que mostram cari-
nho e preocupação com as ações diárias cometidas pela neta (figura 1). 
Importante frisar que, por se tratar de uma obra audiovisual, a interpre-
tação imagética, junto ao roteiro, é pertinente para se compreender como 
a narrativa se estende em suas múltiplas performances. A fragilidade 
dos idosos, por exemplo, é remetida em cenas como a que se percebe 
acima, por revelar o descuidado e a falta de proteção dentro do próprio 
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ambiente familiar. Mesmo que a presente análise seja baseada na escolha 
da temática narrativa, cabe ainda ressaltar o uso monocromático em 
suas vestimentas, para realçar a apatia e falta de vitalidade que tal grupo 
social carrega comumente na construção social da velhice.

Figura 1
O casal de idosos Leopoldo (Oswaldo Louzada) e Flora (Carmem Silva) 
em “Mulheres Apaixonadas”

(“VOCÊ SABIA?: Estatuto do Idoso foi aprovado após Mulheres Apaixonadas”, 2011)

O Contexto Pandêmico

Recorre-se ao conceito de “estigma”, trabalhado por Erving Goffman 
[1922-1982], para problematizar as classificações sobre a velhice. 
O sociólogo canadense explica que, desde a Grécia Antiga, se busca 
conhecimento de recursos visuais, para se referir a sinais corporais com 
os quais se evidenciam diferenciações. Goffman ([1963] 2008) utiliza 
estigma em referência a “atributo profundamente depreciativo”, o que 
origina “vários tipos de discriminações, através das quais efetivamente, 
e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida: construímos 
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uma teoria do estigma” (2008, pp. 6-8). Isso explica níveis de inferiori-
dade imputados a outrem de acordo com o que percebemos dela.

Trazendo para o contexto da discussão o que foi levantando no auge 
do contexto pandêmico (2020-2021), de acordo com a Sociedade Bra-
sileira de Medicina de Família e Comunidade, 67% dos brasileiros que 
dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS) são negros, 
e “estes também são maioria dos pacientes com diabetes, tuberculose, 
hipertensão e doenças renais crônicas no país” (“Coronavírus é mais 
letal entre negros no Brasil, apontam dados do Ministério da Saúde”, 
2020) – fatores agravantes para o desenvolvimento de sintomas mais 
letais da Covid-19. Em outubro de 2020, uma pesquisa do Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (Gomes, 2020) revelou que 
o número de óbitos de pessoas com mais de 60 anos era, até aquele 
momento, de 100.818 pessoas. Este número representa uma redução 
de quase 0,5% na população total de idosos em 2020.

Se a pandemia chegou ao Brasil com a elite branca, é sabido também 
que logo se espalhou pelas classes menos abastadas, levando a um colapso 
do sistema de saúde em várias cidades brasileiras. Levantamento da 
consultoria Lagom Data e divulgado pela revista Época (Soares, 2020) 
em julho de 2020, em que foram analisados dados de 54.488 vítimas, 
mostrou, por razões socioeconômicas e sociodemográficas, que a doença 
matou no país mais pobres e pardos, além de mais homens (57,9%) do 
que mulheres. A média para mulheres mortas foi de 70 anos, e para os 
homens de 67.

Até o meio de maio de 2020, 72% das mortes pela doença no país 
correspondiam a pessoas de 60 anos ou mais. Além da dor para as famí-
lias, a morte desses idosos — aposentados, beneficiários de programa 
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social ou que ainda trabalhassem — durante a pandemia representa a 
perda da principal fonte de renda em muitos lares.

Ignorando esta realidade do país, o presidente Jair Bolsonaro assim 
comparou durante uma coletiva de imprensa, em março de 2020:

A Itália se parece com Copacabana, onde em todos os edifícios há 
um homem idoso ou um casal de idosos. É por isso que eles são 
muito frágeis e muitas pessoas morrem. Eles têm outras doenças, 
mas dizem que morrem de coronavírus. (...) Não é o coronavírus que 
mata os velhinhos, essas pessoas já estão debilitadas. (“Bolsonaro 
insulta italianos que respondem: “fascista, sexista, homofóbico e, 
além disso, vulgar””, 2020, par. 4)

A tentativa de subestimar o impacto do vírus na sociedade se mos-
traria frustrada pelos números de vítimas fatais e contaminados que 
eram atualizados diariamente pelos veículos de comunicação junto a 
órgãos de saúde.

Assim como o presidente que, ao se referir aos idosos, disse, entre 
outras coisas, que “essas pessoas já estão debilitadas”, a representação 
trazida pela telenovela anteriormente relatada exacerba e reforça o 
estigma de que idoso é um ser frágil e em declínio físico e mental, inca-
pacitado de atividades individuais e de vivências de prazer, desprovido 
de propósitos sociopolíticos e, por isso, não merecedor de assistência. 
Algo que se acentua, na realidade vigente, em um momento de fragi-
lidade econômica e grave crise global, como é o cenário pandêmico.

O pensador Krenak (2020), reconhecido líder do movimento indígena 
que surgiu a partir dos anos 1970, e um dos responsáveis pela inclusão 
do “Capítulo dos índios” na Constituição de 1988, entende que essas 
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declarações políticas, mais do que representarem a banalização da vida, 
diminuem o poder do discurso. Para ele:

esse tipo de abordagem afeta as pessoas que amam os idosos, que 
são avós, pais, filhos, irmãos. É uma declaração insensata, não 
tem sentido que alguém em sã consciência faça uma comunicação 
pública dizendo “alguns vão morrer”. É uma banalização da vida, 
mas também é uma banalização do poder da palavra. Pois alguém 
que fala isso está pronunciando uma condenação, tanto de alguém 
em idade avançado, como de seus filhos, netos e de todas as pessoas 
que têm afeto uns com outros. (...) Dizer que a economia é mais 
importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação. 
(Krenak, 2020, p. 10)

Para usar a analogia de Krenak, a ala idosa da tripulação desse navio 
nunca é vista circulando no convés. Essa crítica ao modelo neoliberal 
possibilita compreender como a invisibilidade de determinados grupos 
se torna mortal quando toda a tripulação precisa repensar sua existência 
e os modos de relação. É por isso que a necropolítica (Mbembe, 2016) 
existe e atua, para perpetuar relações de poder de uns sobre outros, 
garantindo o extermínio desses “outros” sempre que necessário.

Beauvoir (1990) esclarece que não é por acaso que as pessoas falam 
de crianças e idosos como fatores extraordinários para sua idade: “o 
extraordinário reside em se comportarem como seres humanos quando 
ainda não o são, ou já não o são mais” (1990, p. 244). Em uma outra cena, 
a jovem Dórias se refere assim ao avô: “O vô agora vive tendo tontura, 
até demente está ficando. Vô, desse jeito vai ter que ir para o hospital, 
vai ter que ficar internado, sabia? Daqui a pouco, vô, vai estar fazendo 
xixi nas calças, vai ter que usar fraldinha”. Essa relação comparativa 
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entre crianças e idosos é comum para se definir a dependência física e 
social desse grupo mais velho.

Entretanto, a criança representa o futuro, enquanto que o idoso “não 
é mais do que um cadáver cuja sentença está suspensa” (Beauvoir, 1990, 
p. 244). A defesa de um extermínio a que se refere Mbembe (2016) é 
evidenciada em falas públicas relatadas anteriormente, a este grupo 
cadavérico do ponto de vista dos que cometem etarismo como forma 
política.

Sobre as Diferenciações

Como argumentado acima, as construções sociais que sustentam a 
compreensão da velhice passam pela homogeneização como substrato 
para dominação mais prática. No caso da telenovela, análise desse tra-
balho, pode-se averiguar que tal afirmação se sustenta ao não se fazer 
diferenciar os dilemas etários entre os personagens. Tanto o homem 
quanto a mulher, enquanto casal, não são delimitados por diferenciações 
de gênero. A velhice de ambos é um problema único para o discurso 
que lhes ataca.

A personagem Dóris vê os dois como um só “problema” a ser ata-
cado. Ela diz, em outra cena: “Está na hora de vocês se ligarem e saírem 
desta casa direto para um asilo”, afirma a jovem, incomodada em não 
ter um quarto só para ela — o dormitório era dividido com seu irmão 
Carlinhos (Daniel Zettel).

Para Beauvoir (1990), conforme atesta sua biógrafa Kate Kirkpatrick 
(2020), o preconceito etário e o sexismo frequentemente estão atrelados. 
“Os idosos de ambos os sexos são o tempo todo impedidos de realizar 
novos projetos e possibilidades. Mas, para os homens, a velhice não 
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parece ter o mesmo efeito decrescente sobre suas perspectivas” (2020, 
pp. 319-320).

O casal de idosos, Flora e Leopoldo, da novela “Mulheres Apai-
xonadas”, não dialoga com essas diferenças atravessadas na velhice. 
Entretanto, sua força imagética e de discurso foi tamanha que as cenas 
de etarismo comoveram não só os telespectadores, como também 
as autoridades do país. A novela ajudou a acelerar a aprovação do 
Estatuto do Idoso no Congresso Nacional. Os atores desse núcleo da 
trama – Regiane, Carmem e Louzada – foram a Brasília debater o tema. 
A Lei 10.741, que instituiu o estatuto, foi publicada em 1º de outubro 
de 2003, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A partir 
dessa lei, passou-se a garantir os direitos dos brasileiros com 60 anos 
ou mais, lançando dispositivos de proteção contra abandono, discrimi-
nação e violência física e psicológica, inclusive com penas de prisão.

Mais abrangente que a Política Nacional do Idoso, lei que vigorava 
no país desde 1994 dando garantias à chamada “terceira idade”, outro 
termo bastante designado a este grupo, o estatuto de 2003 institui penas 
severas para quem desrespeitar ou abandonar cidadãos idosos. Garan-
te-se ao idoso o direito à liberdade, dignidade, integridade, educação, 
saúde, um meio ambiente de qualidade, entre outros direitos fundamen-
tais. Compreendeu-se, desse modo, que cabe ao Estado, à sociedade e 
à família a responsabilidade pela proteção e garantia desses direitos.

Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo (“Marcos Caruso lembra 
abuso na TV e diz que estatuo do idoso é ‘consquista da dramaturgia’”, 
2020) em 2020, os atores comemoraram que a novela tenha ajudado a 
esse oportuno debate. “É uma conquista da dramaturgia, uma conquista 
da arte. A novela não é apenas entretenimento, ela tem um caráter 
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formativo e um caráter informativo. Não só essa, mas várias novelas”, 
disse Marcos Caruso, que interpretou Carlão, pai de Dóris. “Algo que 
me deixa feliz é saber que um trabalho que eu fiz ajudou numa causa 
tão importante”, acrescentou Regiane Alves.

Figura 2
Leopoldo (Oswaldo Louzada) e Flora (Carmem Silva) são alvo da neta 
Dórias (Regiane Alves) em “Mulheres Apaixonadas”

Pagno (2020).

A agressividade da novela, não só em palavras, reacendeu um debate 
sobre violência doméstica contra os idosos. Uma das cenas finais da trama 
(figura 2) sela o destino do casal Flora e Leopoldo. A jovem Dóris briga 
com o Carlinhos (Daniel Zettel), cabendo a Leopoldo apartar os irmãos. 
Neste momento, Dóris empurra o avô e ele cai no chão. Chocada com 
a agressão, Flora toma a decisão de sair de casa em definitivo com o 
companheiro. Sem avisar ao restante da família, o casal vai embora bem 
cedo, rumo ao Retiro dos Artistas, uma comunidade destinada a abrigar 
velhos artistas já aposentados, na zona oeste do Rio. Eles deixam uma 
carta informando a decisão ao filho Carlão, quem fica abalado e saudoso.
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Em 2020, no auge da pandemia do novo coronavírus, o número 
de denúncias de violência e de maus tratos contra os idosos cresceu 
59% no Brasil, de acordo com levantamento feito pelo Disque 100, 
plataforma de denúncias de responsabilidade do Ministério da Mulher, 
Família e Direitos Humanos (MFDH) (“Pandemia acentua violência 
contra o idoso e especialistas dão orientações”, 2021). Neste panorama, 
os maiores agressores são familiares próximos, como filhos e netos, 
e 90% das vezes a violência é praticada dentro da casa da vítima, no 
caso, a pessoa idosa.

Esse aumento no número de casos e denúncias de agressão a idosos 
durante a pandemia é compreendido quando se pontua as dificuldades 
desse grupo social que perpassam várias condições, como já relatado: 
questão econômica, saúde física e mental, dependência emotiva e/ou 
financeira, solidão, entre outros. Soma-se a isso “a discriminação contra 
a pessoa idosa e a falta de uma política multidimensional, dinâmica e 
integrada de proteção ao idoso que, de fato, promova o envelhecimento 
digno e saudável” (Moraes et al., 2020, p. 4179).

Já se encaminhando para a conclusão, percebe-se como a telenovela 
consegue dialogar com temas sensíveis à sociedade, exacerbando traços 
comportamentais que muitas vezes não são problematizados. O etarismo 
ficou em evidência à época de sua exibição, em 2003, e voltou ao debate 
quando foi reprisada, em 2020, já dentro do contexto da pandemia de 
Covid-19. Desse modo, percebe-se que há um paralelo instigante entre 
o que a ficção trouxe, comovendo os telespectadores brasileiros, e o que 
se disse mais recentemente por parte de autoridades e empresários em 
relação aos idosos. O etarismo não diminuiu ao longo dos anos, mas 
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voltou à invisibilidade do debate público, que não enxerga neste grupo 
social a devida importância.

A naturalização da discriminação social ao envelhecimento, além da 
“insuficiência de políticas públicas de garantia de seus direitos ou em 
função da perda de poder aquisitivo das famílias no contexto de crise 
econômica desencadeada pela pandemia” (Moraes, Marques, Ribeiro, 
Souza, 2020, p. 4181), reforçam o estigma relacionado à velhice. 
Assim sendo, nota-se que o autor de Manoel Carlos, em “Mulheres 
Apaixonadas”, estabeleceu “relação de identificação entre o real e o 
ficcional. Mostrando temas polêmicos, abriu espaço na sociedade para 
a discussão. As histórias contadas na novela saíram de notícias de jor-
nais, foram para a ficção (....), mexeram com a sociedade brasileira” 
(Ellwanger, 2016, p. 96).

Este exemplo – e os demais da atualidade – só reforçam que não falar 
do etarismo, não expor suas consequências e não ouvir suas principais 
vítimas são formas de fazê-lo se manter ativo como princípio de divisão 
hierárquica e de dominação estigmatizada na sociedade. A pandemia 
reacendeu o debate, já não mais graças a uma obra ficcional, mas pelas 
falas políticas que apenas reforçam preconceito etário. Estas mesmas 
falas exemplificam a necessidade de compreender o quanto ainda há de 
se discutir sobre a importância da velhice em um país que já apresenta 
taxas de expectativas de vida comparada a países desenvolvidos. A busca 
por uma sociedade mais igualitária passa, assim, pela compreensão da 
velhice como um bem social. Esta mesma busca precisa, por fim, ser 
interpretada pela oportunidade de envelhecimento de todos os grupos 
sociais.
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Considerações Finais

Com a proposta de análise aqui relatada, levantou-se aspectos da 
dominação do corpo idoso em uma sociedade historicamente desigual e 
marcada por um tipo de preconceito pouquíssimo debatido. Portanto, sua 
produtividade está no cerne da crítica sobre fatores físicos que marcam 
a representação da velhice.

A visão moderna de produtividade aliada à aceitação e inserção 
social se faz presente nos discursos trazidos pelo cenário da pandemia 
de Covid-19, desde março de 2020. A velhice, mais uma vez, é traduzida 
como um gasto econômico, um fardo para a sociedade e um símbolo 
de não-produtividade.

Como conclusão, percebe-se como a pandemia escancarou as face-
tas de um preconceito naturalizado no país, e já descrito em narrativas 
ficcionais de grande alcance popular, como no caso da telenovela 
“Mulheres Apaixonadas”, de 2003, e reprisada em 2020. A relação de 
discursos entre ficção e realidade demonstra a forma que o etarismo 
é normalizado como conduta social. Com a diferença de que, agora, 
assistimos a uma exacerbação do ódio ao idoso posta em prática por 
um governo que deveria prezar pelo bem-estar de todos os cidadãos, 
independentemente da faixa etária.

Referências

Balogh, A. M. (2002). O discurso ficcional na TV. Ed. USP.

Baudrillard, J. (2011). Tela Total. Ed. Sulina.



67

meistudies

Beauvoir, S. (1990). A velhice (3ª ed.). Nova Fronteira.

Bolsonaro insulta italianos que respondem: “fascista, sexista, homofóbico 
e, além disso, vulgar”. (2020, março 19). Recuperado de https://
revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-insulta-italianos-que-
respondem-fascista-sexista-homofobico-e-alem-disso-vulgar/

Castro, G. G. (2015). Precisamos discutir o idadismo na comunicação. 
Comunicação & Educação, 20(2), 101-114.

Coronavírus é mais letal entre negros no Brasil, apontam dados do 
Ministério da Saúde. (2020, abril 11). Recuperado de https://g1.globo.
com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-
letal-entre-negros-no-brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.
ghtml

Debert, G. G. (1999). Velhice e o curso da vida pós-moderno. Revista 
USP, (42).

Ellwanger, E. (2016). O fazer jornalístico refletido no âmbito da 
novela – Estudo de caso da novela Mulheres Apaixonadas. Revista 
Comunicologia, 9(1).

Goffman, E. ([1963] 2008). Estigma. Notas sobre a manipulação da 
identidade deteriorada. Ed. LTC.

Gomes, A. (2020, outubro 01). Covid-19 fez reduzir em quase 0,5% a 
população de idosos do país. O Globo. https://blogs.oglobo.globo.
com/ancelmo/post/covid-19-fez-reduzir-em-quase-05-populacao-
de-idosos-do-pais-menos-100-mil-pessoas.html

https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-insulta-italianos-que-respondem-fascista-sexista-homofobico-e-alem-disso-vulgar/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-insulta-italianos-que-respondem-fascista-sexista-homofobico-e-alem-disso-vulgar/
https://revistaforum.com.br/coronavirus/bolsonaro-insulta-italianos-que-respondem-fascista-sexista-homofobico-e-alem-disso-vulgar/
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-entre-negros-no-brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-entre-negros-no-brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-entre-negros-no-brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-entre-negros-no-brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.ghtml
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-fez-reduzir-em-quase-05-populacao-de-idosos-do-pais-menos-100-mil-pessoas.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-fez-reduzir-em-quase-05-populacao-de-idosos-do-pais-menos-100-mil-pessoas.html
https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/covid-19-fez-reduzir-em-quase-05-populacao-de-idosos-do-pais-menos-100-mil-pessoas.html


68

meistudies

Kirkpatrick, Kate (2020). Simone de Beauvoir: uma vida. São Paulo. 
Ed. Planeta.

Krenak, A. (2020). O amanhã não está à venda. Ed. Companhia das 
Letras.

Lopes, M. M. V. de (2009). Telenovela como recurso comunicativo. 
MATRIZes, 3(1), 21-47.

Marcos Caruso lembra abuso na TV e diz que estatuo do idoso é 
‘consquista da dramaturgia’. Folha de São Paulo. https://f5.folha.
uol.com.br/televisao/2020/10/marcos-caruso-lembra-abuso-na-
tv-e-diz-que-estatuto-do-idoso-e-conquista-da-dramaturgia.shtml

Martin-Barbero, J. (2001). Dos meios às mediações. Ed. UFRJ.

Mbembe, A. (2016). Necropolítica. Revista Temáticas - Arte & Ensaios, 
(32).

Mittell, J. (2012). Complexidade narrativa na televisão americana 
contemporânea. MATRIZes, 5(2), 29-52.

Moraes, C. L. de, Marques, E., Ribeiro, A., & Souza, E. (2020). 
Violência contra idosos durante a pandemia de Covid-19 no 
Brasil: contribuições para seu enfrentamento. In: Ciência & Saúde 
Coletiva, 5(2).

Moratelli, V. (2019). O que as telenovelas exibem enquanto o mundo 
se transforma. Ed. Autografia.

https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2020/10/marcos-caruso-lembra-abuso-na-tv-e-diz-que-estatuto-do-idoso-e-conquista-da-dramaturgia.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2020/10/marcos-caruso-lembra-abuso-na-tv-e-diz-que-estatuto-do-idoso-e-conquista-da-dramaturgia.shtml
https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2020/10/marcos-caruso-lembra-abuso-na-tv-e-diz-que-estatuto-do-idoso-e-conquista-da-dramaturgia.shtml


69

meistudies

Nitahara, A. (2020, abril 08). Brasileiros com 65 anos ou mais são 10,53% 
da população, diz FGV. Agência Brasil. https://agenciabrasil.ebc.
com.br/saude/noticia/2020-04/brasileiros-com-65-anos-ou-mais-
sao-10-53-da-populacao-diz-FGV

Número de Idosos Cresce 18% no Brasil. (2010, março 27). Recuperado 
de https://ipemed.com.br/numero-de-idosos-cresce-18-no-brasil/

Ortiz, R., Borelli, S. H. S., & Ramos, J. M. O. (1989). Telenovela: 
História e Produção. Ed. Brasiliense.

Pagno, M. (2020, agosto 24). Alcoolismo, violência doméstica e 
desarmamento: relembre os temas polêmicos de “Mulheres 
Apaixonadas”. GZH. https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-
e-lazer/tv/noticia/2020/08/alcoolismo-violencia-domestica-
e-desarmamento-relembre-os-temas-polemicos-de-mulheres-
apaixonadas-cke8tdiex0003013g44t19zky.html

Pandemia acentua violência contra o idoso e especialistas dão orientações. 
(2021, junho 24). Recuperado de https://g1.globo.com/sp/vale-do-
paraiba-regiao/especial-publicitario/unitau/universidade-do-futuro-
unitau/noticia/2021/06/24/pandemia-acentua-violencia-contra-o-
idoso-e-especialistas-dao-orientacoes.ghtml

Soares, M. (2020, julho 03). Dados do SUS revelam vítima padrão de 
Covid-19 no Brasil: homem, pobre e negro. Época. https://epoca.
globo.com/sociedade/dados-do-sus-revelam-vitima-padrao-de-
covid-19-no-brasil-homem-pobre-negro-24513414

VOCÊ SABIA?: Estatuto do Idoso foi aprovado após Mulheres 
Apaixonadas. (2011, julho 17). Recuperado de http://redeglobo.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/brasileiros-com-65-anos-ou-mais-sao-10-53-da-populacao-diz-FGV
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/brasileiros-com-65-anos-ou-mais-sao-10-53-da-populacao-diz-FGV
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-04/brasileiros-com-65-anos-ou-mais-sao-10-53-da-populacao-diz-FGV
https://ipemed.com.br/numero-de-idosos-cresce-18-no-brasil/
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2020/08/alcoolismo-violencia-domestica-e-desarmamento-relembre-os-temas-polemicos-de-mulheres-apaixonadas-cke8tdiex0003013g44t19zky.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2020/08/alcoolismo-violencia-domestica-e-desarmamento-relembre-os-temas-polemicos-de-mulheres-apaixonadas-cke8tdiex0003013g44t19zky.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2020/08/alcoolismo-violencia-domestica-e-desarmamento-relembre-os-temas-polemicos-de-mulheres-apaixonadas-cke8tdiex0003013g44t19zky.html
https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/tv/noticia/2020/08/alcoolismo-violencia-domestica-e-desarmamento-relembre-os-temas-polemicos-de-mulheres-apaixonadas-cke8tdiex0003013g44t19zky.html
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/especial-publicitario/unitau/universidade-do-futuro-unitau/noticia/2021/06/24/pandemia-acentua-violencia-contra-o-idoso-e-especialistas-dao-orientacoes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/especial-publicitario/unitau/universidade-do-futuro-unitau/noticia/2021/06/24/pandemia-acentua-violencia-contra-o-idoso-e-especialistas-dao-orientacoes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/especial-publicitario/unitau/universidade-do-futuro-unitau/noticia/2021/06/24/pandemia-acentua-violencia-contra-o-idoso-e-especialistas-dao-orientacoes.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/especial-publicitario/unitau/universidade-do-futuro-unitau/noticia/2021/06/24/pandemia-acentua-violencia-contra-o-idoso-e-especialistas-dao-orientacoes.ghtml
https://epoca.globo.com/sociedade/dados-do-sus-revelam-vitima-padrao-de-covid-19-no-brasil-homem-pobre-negro-24513414
https://epoca.globo.com/sociedade/dados-do-sus-revelam-vitima-padrao-de-covid-19-no-brasil-homem-pobre-negro-24513414
https://epoca.globo.com/sociedade/dados-do-sus-revelam-vitima-padrao-de-covid-19-no-brasil-homem-pobre-negro-24513414
http://redeglobo.globo.com/novidades/novelas/noticia/2011/07/voce-sabia-estatuto-do-idoso-foi-aprovado-apos-mulheres-apaixonadas.html


70

meistudies

globo.com/novidades/novelas/noticia/2011/07/voce-sabia-estatuto-
do-idoso-foi-aprovado-apos-mulheres-apaixonadas.html

Williams, R. (2016). Televisão: tecnologia e forma cultural. Ed. Boitempo; 
PUC-Minas.

http://redeglobo.globo.com/novidades/novelas/noticia/2011/07/voce-sabia-estatuto-do-idoso-foi-aprovado-apos-mulheres-apaixonadas.html
http://redeglobo.globo.com/novidades/novelas/noticia/2011/07/voce-sabia-estatuto-do-idoso-foi-aprovado-apos-mulheres-apaixonadas.html


71

meistudies

Revisão teórico-metodológica dos gêneros 
cinematográficos: melodrama em Smallville

Julia Garcia Antenucci1

Renan Claudino Villalon2

Smallville (2001-2011; Alfred Gough, Miles Millar) é uma série de 
TV americana que relata a adolescência do Super Homem, Clark Kent 
(Tom Welling), que reside na cidade fictícia Smallville. O foco da série 
é descrever a trajetória de Clark após sua nave cair na Terra.

A série possui uma característica em seu início onde quase todo 
episódio possui um enredo que se inicia e se resolve. A princípio o 
conflito gira em torno de humanos que sofreram alterações e ganharam 
poderes com a kryptonita verde, um dos tipos de fragmentos radioa-
tivos remanescentes do extinto Krypton, planeta de origem de Clark. 
Osganchos entre episódios e temporadas, em sua parte, se concentram 
nos dilemas e conflitos internos de Clark, que lida com problemas 
amorosos, inimigos, mistérios e segredos, além de estar constantemente 
problematizando seus poderes que vão sendo descobertos ao longo da 
série ao mesmo tempo em que os contempla, sendo considerados “tanto 
uma benção quanto são uma maldição” Fouladi (2011, p. 97). As tramas 
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são sustentadas em momentos de exagero ou excesso que lembram até 
mesmo as tradicionais telenovelas brasileiras.

Analisando os elementos presentes na obra, este estudo tem como 
objetivo realizar uma revisão sistemática da teoria de gênero cinemato-
gráfico na contemporaneidade. Como propósito específico abordarei o 
melodrama, que é geralmente usado para retratar o conceito de drama 
exagerado com heróis, vítimas e vilões em uma ação improvável de 
quebra as regras e sempre terminando em o bem sobre o mal.

A palavra melodrama, com efeito, traz ao pensamento a noção de 
um drama exagerado e lacrimejante, povoado de heróis falastrões 
derretendo-se em inutilidades sentimentais ante infelizes últimas 
perseguidas por ignóbeis vilões, numa ação inverossímil e precipi-
tada que embaralha todas as regras da arte e do bom senso, e que 
termina sempre com o triunfo dos bons sobre os maus, da virtude 
sobre o vício. (Thomasseau, 2005, p. 9)

Desde o teatro até as telenovelas, irei averiguar o melodrama como 
gênero em produções de super-heróis, dando destaque e explorando 
como base a telessérie Smallville. O gênero com sua origem associada 
à ópera sofre apropriações nos meios de comunicação de massa, adqui-
rindo diferentes significados que se aplicam a ele em diferentes formas 
de arte, “o novo espírito da criação melodramática levou a algumas 
modificações na estrutura geral das peças” Thomasseau (2005, p. 68). 
Na ópera o melodrama distingue uma forma ou estilo musical, enquanto 
no teatro foi definindo um tipo complexo de espetáculo cênico iniciado 
após a Revolução Francesa; o termo antes associado à música passará a 
representar uma performance cujo tema principal é a luta contra o mal. 
A atenção na ligação com o folhetim centra-se mais na sua estrutura 
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e nos temas diversos que o percorrem; os personagens, a linguagem, 
dicotomia do bem contra o mal, o enredo. “Pode ser entendido como 
o equivalente teatral na literatura, devorado nos jornais pelo grande 
público em busca de diversão, talvez o mesmo público que aplaudia as 
peças de Pixérécourt e autores congêneres” (Silva, 2005, p. 48).

O desejo de estudar aspectos do melodrama e compreender como ele 
se aplica na série televisiva Smallville surgiu da inquietação ao perceber 
semelhanças presentes do teatro e telenovelas brasileiras ao assistir o 
programa. Diante dessa impressão, tenho como partida a pergunta; 
quais aspectos melodramáticos são reconhecidos em Smallville e qual 
o objetivo presente para a utilização dos mesmos?

Segundo Machado (2000, p. 86) não foi a televisão que criou a 
forma seriada de narrativa “Ela já existia antes nas formas epistolares 
de literatura [...] teve um imenso desenvolvimento com a técnica do 
folhetim”. Pretende-se reconhecer o melodrama dentro da série e pon-
derar influências de seu sucesso para novas criações midiáticas quanto 
à outros heróis apresentados na série.

O melodrama possui elementos que o caracterizam facilmente, sempre 
com o objetivo claro de oferecer intensas emoções, “sua principal preo-
cupação é fazer variarem estas emoções com a alternância e o contraste 
de cenas calmas ou movimentadas, alegres ou patéticas” Thomasseau 
(2005, p. 139). A estrutura melodramática move-se a partir da dicotomia 
do bem contra o mal, o embate entre o vício e a virtude. Adivisão da 
humanidade é simples: de um lado os bons, de outro os maus.

A estrutura do melodrama é simples: a virtude terá um protagonista 
em cena ao passo que o vício terá um antagonista. O antagonista será 
responsável por fazer maldades e oprimir o protagonista, que deverá 
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lutar por justiça, até conquistá-la ao final da peça, quando derrotar 
o antagonista. A punição do antagonista pelas mãos do protagonista 
trará um exemplo moral edificante para a plateia. (Flores, 2008, p. 31)

A predominância na reparação da injustiça e a busca da realização 
amorosa faz com que a clareza da linguagem, de acordo com Silva (2005), 
colabore com seu objetivo de ser facilmente entendível, independente 
da classe, educação ou posição; facilitando a sintonia da plateia com a 
ação no palco, uma vez que a proximidade com as classes sociais seja 
um dos destaques do melodrama. O público que representa o melodrama 
nas feiras ao ar livre era uma classe popular composta por soldados e 
trabalhadores; tanto as classes populares quanto a burguesia apreciavam 
o gênero. As características melodramáticas, com destaque na oralidade, 
tornam o gênero facilmente compreensível.

O melodrama é facilmente entendível, independentemente do nível 
cultural do espectador, pertença este à elite, à burguesia emergente 
ou faça parte dos soldados, trabalhadores e empregados que com-
punham o público presente aos espetáculos das feiras ao ar livre, 
muitos deles analfabetos ou semi-alfabetizados, e que encontravam 
no entretenimento fácil desse tipo de teatro. (Silva, 2005, p. 48)

Thomasseau diz que na evolução do gênero duas correntes essenciais 
podem aparecer, onde uma deseja eternizar sem nenhuma mudança 
os aspectos do melodrama tradicional, retomando antigos sucessos, 
enquanto a outra se apoia na estética melodramática, com a esperança 
de inová-la. Com a afirmação de Huppes (2000, p. 147) “O melodrama 
está em condições de irromper nos meios de comunicação contempo-
râneos, nomeadamente no cinema e na televisão e de se acomodar ali, 
entre as novas formas de entretenimento” é possível notar a flexibilidade 
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que o melodrama possui. O forte apelo do público e a capacidade de 
adaptação aos novos métodos de comunicação fizeram com que a 
trajetória de desenvolvimento do melodrama fosse ainda muito longa. 
A estrutura do melodrama até o momento mostra sua persistência na 
mídia de massa, e em um novo campo relacionado à cultura popular, 
a linguagem melodramática parece ser mais fácil de dialogar com o 
realismo e se permitir penetrar na realidade.

as novas versões do melodrama se inserem na rotina da indústria 
e marcam a permanência das fórmulas mais convencionais. [...] 
Osalto tecnológico, aliado à experiência já consolidada na expressão 
imagética das afetações sentimentais, engendrou a nova fórmula, 
marcando a persistência das polaridades do Bem e do Mal. (Xavier, 
2004, p. 88)

Investigando como os aspectos melodramáticos se aplicam à 
Smallville, foi possível separar claros elementos presentes na obra 
característicos do gênero.

Smallville não é sobre Super-Homem, mas sobre o jovem Clark Kent 
que não sabe nada sobre suas origens alienígenas, assim vivenciando 
a adolescência como um drama típico dessa fase. Após uma chuva de 
meteoros que trouxe Kal-El, nome original de Clark, à Terra em uma 
nave, Martha Kent (Annette O’Toole) e Jonathan Kent (John Schneider) 
o encontraram e o adotaram. Com sua vinda, inúmeros fragmentos de 
Kryptonita se espalharam causando diversos acontecimentos a outros 
personagens; como o surgimento de poderes aos que tiveram contato 
com o fragmento, a perda de cabelos do pequeno Lex Luthor (Michael 
Rosenbaum), que caminha na linha tênue entre o bem e o mal para se 
tornar o maior inimigo de Clark, e a morte da mãe de Lana Lang (Kristin 
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Kreuk), seu complexo par romântico. O protagonista ao longo da série 
vai descobrindo ou desenvolvendo poderes graças ao sol amarelo da 
Terra; sua origem é aprofundada de forma gradual, mantendo o público 
instigado em saber como e quando o jovem vai encontrar as respostas 
que o espectador já tem conhecimento. Os principais arcos da série são a 
rivalidade de Clark e Lex, o amadurecimento do herói que se aproxima 
cada vez mais do ideal de justiça do futuro Superman, e a idealização 
do amor de Lana.

Basta ler o breve resumo acima para notar como os elementos carac-
terísticos do melodrama se mostram na forma de enredo ou característi-
cas de personagens. O gênero melodramático utiliza de estratégias para 
satisfazer o público, considerando que uma de suas principais caracte-
rísticas seja não perder a plateia de vista como diz Huppes (2000, p. 81) 
“o gênero trabalha cuidadosamente a multiplicidade das reações que 
organiza para seu público. O melodrama monitora as respostas deseja-
das”. Smallville fez muito sucesso com o público e prova disso foram 
as premiações populares que a série conquistou, influenciando para a 
criação das novas séries de super-heróis que completam uma versão da 
liga da justiça presente na obra, considerando que muitos fãs tiveram 
o primeiro contato com o Arqueiro Verde (Justin Hartley) no seriado.

Para o estudo, utilizei como parâmetro uma pesquisa em metodologia 
analítica, com leituras de autores familiarizados com produtos televisi-
vos e instruídos ao gênero melodrama, coletando diversas perspectivas 
sobre o gênero, bem como de textos adicionais que se façam necessários 
para melhor compreensão dos aspectos melodramáticos e sua escolha 
para a composição do programa. Num segundo momento, entrevistas e 
premiações (de audiência) quanto a série discutida são analisadas com 
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o intuito de observar como as características do gênero influenciaram 
para o sucesso do programa e explorar a utilização desses aspectos.

Considerando a proposta de pontuar e entender o melodrama em 
Smallville, o estudo foi divido em partes para melhor discussão e com-
preensão. Assim sendo, tem-se a divisão:

A primeira parte é dedicada a atenção na trajetória do melodrama. 
Buscando conhecer e entender a evolução melodramática, destaco o 
caminho do gênero desde a ópera até a televisão, analisando suas muta-
ções históricas e como suas características têm sido aplicadas a várias 
narrativas e a diversas formas artísticas; “o melodrama manteve o apelo 
aos sentidos e a concentração nos dramas individuais de suas origens 
musicais” Oroz (1992, p. 18). Para reconhecer os aspectos melodra-
máticos em Smallville considerei importante estudar e acompanhar a 
passagem do gênero até os dias de hoje.

A segunda parte terá foco em expor características do melodrama 
na série. Analisando criticamente algumas cenas selecionadas diante da 
primeira à quinta temporada, pontuo a presença do gênero de acordo com 
as teorias estudadas, discutindo a forma de tratamento melodramática 
composta em Smallville. Nessa parte aspectos como a dicotomia do bem 
contra o mal, idealização do amor romântico, e outros elementos que 
caracterizam o gênero, serão trabalhados em cima dos cortes analisados.

A terceira parte consiste em expor as heranças midiáticas do Superboy. 
Apresentando argumentos industriais, considero que a utilização de 
aspectos melodramáticos agrada o telespectador, obtendo um público 
maior. Nessa divisão será explorada a influência de Smallville nas 
séries atuais da DC Entertainment (WarnerMedia) com seus resultados 
partindo do uso da estrutura melodramática, pensando na relação do 
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retorno de espetáculos aclamados “muitas peças, as que haviam obtido 
os maiores sucessos, eram reencenadas em intervalos regulares e cada 
geração retomava, ainda, as peças mais célebres da geração precedente” 
Thomasseau (2005, p. 135).

Por fim, em nossas considerações finais, além de uma suma geral 
do trabalho, trago uma reflexão sobre a série televisiva Smallville se 
encaixar no gênero melodrama, expressando a utilização de elementos 
melodramáticos para atrair e satisfazer o público.

Trajetória Melodramática

Os gêneros tradicionais da arte, com destaque ao teatro, conduziram 
ao aparecimento de uma estética melodramática. O melodrama possui 
a capacidade de renovação e permanência, Ivete Huppes mostra que 
a sua origem está associada à ópera; “na Itália, onde era de fato sinô-
nimo de ópera; também se ligou à opereta e à ópera popular, que junta 
texto e canção” (Huppes, 2000, p. 21); melodrama designava, então, 
um drama inteiramente cantado. Em 1775, Rousseau, encenando na 
Comédie Française o Pigmalião, um breve monólogo sustentado por 
frases musicais, iria dar ao termo uma nova significação.

“A palavra melodrama veio a ser, então, imperceptivelmente, um 
termo cômodo para classificar as peças que escapavam aos critérios 
clássicos e que utilizavam a música como apoio para os efeitos dramá-
ticos” (Thomasseau, 2005, p. 17).

Seu desenvolvimento se deu em um contexto histórico da Revolução 
Francesa, uma transformação que afetou a sociedade, “o surgimento 
e desenvolvimento do melodrama ocorrem dentro de um contexto de 
profundas e radicais transformações da sociedade francesa, ligadas à 
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ideologia da burguesia” (Silva, 2005, p. 47). Os teatros oficiais eram 
frequentados somente pelas classes altas, enquanto o povo podia fazer 
representações silenciosas, assim sendo necessário representar ações 
utilizando gestos e letras musicais para se comunicar com a plateia. 
Daí, um espetáculo sonoro foi essencial, retornando séculos depois 
para ser primordial nas telenovelas. O melodrama serviu como meio 
de instrução para o povo pois pelo menos este gênero estava ao seu 
alcance; “a paixão das classes mais populares volta-se sobre ela mesma, 
nos espetáculos da virtude oprimida e triunfante; e ela durará todo o 
século.” (Thomasseau, 2005, p. 14).

Posteriormente, o melodrama passa a ser um novo gênero, mostrando 
os bons e maus em situações arrepiantes, visando comover o público 
sem a necessidade de textos elegantes. A partir de apropriações feitas 
pelo folhetim, o melodrama se torna o teatro da literatura nos jornais que 
eram consumidos pelo grande público em busca de lazer. “A história, 
que no palco mantém a plateia atenta por duas ou três horas, nos jornais 
deve prender o interesse do público por semanas a fio” (Silva, 2005, 
p. 49), para se adequar ao novo público, as condições de publicação 
traziam a necessidade de alguns elementos do cotidiano e momentos de 
excitação, esse arranjo então torna-se uma fórmula de sucesso.

“O surgimento da novela de folhetim foi um fator determinante na 
evolução do melodrama e o antecedente mais remoto de uma das arti-
culações básicas do desenvolvimento da indústria cinematográfica: o 
valor do produto segundo a demanda do mercado” (Oroz, 1992, p. 23).

Diante das condições do contexto sócio-histórico, o folhetim sofreu 
antes de se vulgarizar, mas ele foi essencial para a revelação melodra-
mática na telenovela.
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O melodrama é uma estrutura narrativa que, embora se repita, 
está sempre atualizada e gera novos significados para um público 
específico.Uma grande parte da estrutura melodramática utilizada 
para a organização de espetáculos foi levada para o cinema, onde era 
possível realizar articulações que o espetáculo de teatro não permitia. 
O cinema retomou os grandes sucessos do gênero e alguns autores de 
melodramas, enquanto a televisão por sua vez reedita alguns de seus 
grandes clássicos. A linguagem do melodrama no teatro é a linguagem 
da imagem e da ação, portanto é compreensível que o gênero tenha 
encontrado lugar no cinema.

É fácil aproximar cinema e melodrama, a começar pelo ângulo da 
montagem, que é inerente à estrutura cinematográfica, presente 
no cinema propriamente dito e na televisão. A naturalidade com 
que o cinema pode mostrar ação; a agilidade para realizar cortes e 
passar a outras cenas; a facilidade para enriquecer ambientes etc. 
faz parecer tacanhos os mais engenhosos enredos melodramáticos. 
(Huppes, 2000, p. 147)

Ficou uma brecha entre o folhetim e o formato que viria a seguir; as 
matrizes do melodrama vão para o cinema e chegam também à televisão, 
preenchendo essa brecha com a influência da soapopera estadunidense. 
É importante destacar que a soapopera e a telenovela brasileira são 
formatos distintos, e o exemplo mais próximo de soapopera no Brasil 
seria a Malhação, com um enredo de rivalidade entre antagonistas e 
protagonistas com a intenção de alcançar o final feliz. A telenovela 
possui o recurso do gancho; uma situação de expectativa que aparece 
no fim de cada bloco, com destaque no último, norteando a um des-
fecho da história. “Foi a serialização que impôs à televisão uma das 
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suas principais técnicas narrativas: a existência de ganchos, herdada 
do gênero literário folhetim, que se perpetuou nas narrativas ficcionais 
televisuais” (Coca, 2014, p. 76).

O melodrama ajusta-se facilmente na programação televisiva e 
renasce na telenovela, comovendo e prendendo o interesse de milhões 
de telespectadores, assim como o fizeram as peças desse gênero de 
teatro com as plateias do passado. Com o surgimento da comunicação 
de massa e da televisão, o melodrama tenta adotar uma nova forma de 
repetir sua estrutura e, consequentemente, atualizar algumas perspectivas.

O acesso da grande maioria da população a outras formas culturais 
continua sendo muito limitado e resume-se, principalmente, à televisão, 
desse modo se assimilando a acessibilidade ao teatro popular “a ética 
melodramática realiza, com efeito, os desejos de todas as camadas 
da população” (Thomasseau, 2005, p. 14). Embora a telenovela seja 
um produto audiovisual, também inclui muitas formas diferentes de 
expressões artísticas. Sua chegada ajuda a explicar como as produções 
melodramáticas se tornaram populares atualmente.

A produção de séries televisivas tende a ser mais rigorosa do que 
outras formas, isso se deve ao fato de exigir exatidão. Esquenazi se 
questionou se é possível delimitar o domínio das séries de televisão 
chegando a conclusão de que a maioria dos produtos segue uma dupla 
lógica de folhetim “no entanto, muitos folhetins (na verdade, quase 
todos) comportam elementos seriais e nenhuma série está isenta de 
evoluções” (2005, p. 28).
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Elementos Melodramáticos em Smallville

Ao assistir pela primeira vez a série Smallville, notei que sua estrutura 
possuía inúmeras características melodramáticas notáveis. O melodrama 
é amplamente conhecido como um gênero que provoca lágrimas no 
público, sendo influenciado pela alta sensibilidade e atuação dos atores. 
Seu foco é comover o público com grandes reforços de efeitos cênicos, 
e sua estrutura é clara e permanente: reviravoltas, amores românticos, 
vingança, prevalência da virtude, vilões e heróis, e características que 
destacam o gênero com motivos e endereços precisos que permanecem 
no seu processo de expansão e atualização.

“Melodrama é um modo de narrativa da cultura popular que emprega 
emocionalidade para proporcionar uma distinção inequívoca entre o bem 
e o mal através de designe claros designações de vitimização, heroísmo 
e vilania” (Anker, 2005, p. 23).

As histórias melodramáticas trazem um foco muito grande na luta 
do bem contra o mal, opondo pessoas que representam valores opos-
tos e possuindo personagens claramente separadas em heróis e vilões. 
Seu final se resume no mau, o antagonista, sendo punido e a virtude, o 
protagonista, sendo recompensada.

O antagonista será responsável por fazer maldades e oprimir o 
protagonista, que deverá lutar por justiça, até conquistá-la ao final 
da peça, quando derrotar o antagonista. A punição do antagonista 
pelas mãos do protagonista trará um exemplo moral edificante para 
a plateia. (Flores, 2008, p. 31)
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Essa dicotomia do bem contra o mal norteia uma sociedade sem 
bússola moral. Smallville trabalha essa característica com Clark e Lex, 
grandes inimigos.

Ao começo da série o espectador acredita que ambos seriam amigos, 
pois vários episódios trabalham essa amizade trazendo um caminho com 
a moralidade onde Clark segue em um relacionamento com um homem 
de princípios duvidosos, Lex. A história de oposição das personagens se 
inicia quando Lex sofre um acidente de carro e Clark arranca o teto do 
veículo para salvá-lo, fazendo com que Lex fosse criando dúvidas em 
relação às suas capacidades. Partindo daí, o desejo de saber a verdade 
sobre Clark apareceu e Lex não se importava com as consequências 
que suas investigações causariam, dando partida para essa inimizade. 
O principal motivo de Lex para suas ações maldosas vinha de sua 
curiosidade, e a partir da segunda temporada seu lado sombrio começa 
a ser trabalhado com algumas de suas ações; crises de raiva, fome de 
poder, hesitações para o certo e sua imprevisibilidade. Clark diversas 
vezes sofre graças ao vilão, porém Lex constantemente é impedido e 
nunca consegue concluir por completo seus objetivos e Clark frequen-
temente consegue derrotá-lo; “no final, graças à reação violenta, que 
inclui duelos, batalhas, explosões, etc., a virtude é restabelecida e o mal 
conhece exemplar punição” (Huppes, 2000, p, 27).

A onisciência do telespectador faz parte da estrutura do melodrama, 
ela traz ao público um alívio de tensão, o prepara para as intenções do 
malfeitor e o garante a determinação do herói. O telespectador (relacio-
nado com série Smallville) se sente poderoso em saber as futuras ações 
das personagens e, sem ficar completamente à mercê dos acontecimentos, 
ele consegue controlar suas emoções; “conhecimento total, a onisciência 
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certamente propicia uma sensação de domínio sobre os fatos e sobre os 
segredos, que é extremamente lisonjeira e confortável” (Huppes, 2000, 
p.80). Tal elemento ajuda o espectador a criar uma empatia com o herói, 
desenvolvendo o aumento da identificação com o mesmo.

Ao decorrer dos episódios da série em questão é muito comum nos 
depararmos com cenas onde, quem assiste, possui conhecimento das 
investigações que Lex faz contra Clark muito antes do próprio descobrir; 
esse conhecimento tranquiliza o público pois nos traz um controle de 
saber se o vilão está perto de descobrir sobre os poderes do herói ou 
não. É comum essa onisciência também estar presente em cenas onde 
os amigos de Clark estão em perigo; não sabemos como o herói vai des-
cobrir o local onde eles estão sofrendo, mas sabemos quando o mesmo 
está perto de encontrá-los, assim trazendo uma sensação tranquilizadora 
ao espectador.O mesmo acontece em momentos que Clark está sendo 
afetado pela kryptonita verde; o público não se preocupa com o herói 
pois já nos foi mostrado que alguém o salvaria.

Nessa perspectiva, o melodrama teatral torna o indivíduo partícipe 
de seu espetáculo, o ator e o espectador, substrato e o eixo presente e 
real de sua arte. Ao extrapolar seus sentimentos, no palco e na platéia, 
introduz conscientemente e explicitamente na sua exposição, na cena 
que se constrói, o espectador e seus ditames. (Camargo, 2008, p. 2)

O melodrama define-se pelo seu exagero e sensacionalismo, nele 
existem trocas imediatas entre o feliz e o infeliz. Smallville é repleta 
de reviravoltas exageradas, como por exemplo a volta de alguns vilões 
afetados pela kryptonita temporadas depois de suas primeiras aparições 
para se vingarem de Clark. No começo da série podemos nos deparar 
com muitas reviravoltas em relação ao Lex, já que a princípio somos 
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levados a acreditar que eles seriam amigos, pois em diversos momen-
tos Lex defende a família Kent mesmo quando está próximo de saber 
a verdade sobre eles.

Trocas de emoções repentinas também são constantes em cenas onde 
o relacionamento de Clark com Lana parece estar indo bem e surgem 
acontecimentos que os fazem voltar atrás, além das cenas onde situações 
que o público não espera acontecem; como Pete Ross (Sam Jones III) 
encontrando a nave de Clark e conhecendo seu segredo, a infertilidade 
de Martha que foi curada pela nave engravidando e posteriormente 
perdendo o bebê, e personagens reaparecendo após dados como mortos, 
como exemplo Chloe (Allison Mack) e Lex.

O melodrama consagra um ideal de amor, “coloca deliberadamente o 
desenvolvimento das intrigas amorosas em segundo plano” (Thomasseau, 
2000, p. 38), com temas que se focam constantemente na busca da reali-
zação amorosa. O amor romântico no gênero geralmente é apresentado 
como algo complexo que, por alguma razão, não é possível seguir bem. 
Tal elemento colabora para a presença do público na série pois, segundo 
Silva (2005, p. 51), o telespectador anseia pelo desfecho feliz dos casais 
em cena, cujas histórias de amor acompanhou por meses.

O jovem casal enamorado, de juras eternas, mas cuja união é impe-
dida por entraves do tipo diferenças de classes sociais, estado civil, 
oposição familiar, segredos, juramentos, fatalidades diversas, afirma 
aos opositores a verdade do seu amor, lutando e removendo obstá-
culos que, muitas vezes, se revelam como equívocos tardiamente 
descobertos. (Silva, 2005, p. 51)

Smallville explora em profundidade esse tipo de romance onde as 
cenas mais comoventes da série sempre foram a relação conturbada de 
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Clark Kent e Lana Lang. O relacionamento de ambos se baseava em 
idas e vindas graças ao segredo de Clark. Com a chuva de meteoros 
que trouxe Clark à terra, os pais de Lana estão mortos e seu segredo 
segue guardado com receio da reação da garota. Esse medo de mostrar 
quem realmente é fica sendo alimentado ao longo dos episódios; em 
decorrência dos ataques dos infectados pelo mineral (kryptonita) Lana 
afirmava diversas vezes que tinha medo de quem possuía poderes. 
Há um momento em que a empresa LuthorCorp expõe as pessoas a 
uma toxina que faz com que as pessoas da cidade tenham alucinações 
passando a imaginar os seus piores medos se tornando reais, Clark vê 
nessa alucinação Lana descobrindo seus poderes e querendo se vingar 
dele pela morte de seus pais.

Após contar seu segredo para seu amigo Pete, que enfrentou muitas 
consequências por saber a verdade, Clark só recebeu mais motivos 
para não contar a verdade a Lana, com o intuito de deixá-la segura. 
Lana suspeitou que ele era diferente, como quando Clark a salvou de um 
tornado que a mataria, ou quando a mesma recebeu uma marca em sua 
pele (como parte de um encantamento de uma bruxa) que se assimilava 
aos símbolos que apareciam em uma caverna com conexões históricas 
ao país de origem de Clark, Krypton. Mesmo com seus questionamen-
tos insistentes sobre seus segredos, o herói permanecia mentindo para 
esconder seus poderes, o que gerava o distanciamento dos dois.

Outra razão que Clark dava para esse amor não funcionar era o fato 
dele achar que poderia ferir Lana acidentalmente com seus poderes. 
No meio de tantos bloqueios, tiveram momentos na série onde Clark 
perdia seus poderes temporariamente, nessas ocasiões seu relacionamento 
com Lana fluía e ambos acreditavam que poderiam de fato ficarem juntos.
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O gênero possui uma preferência por histórias contemporâneas, o 
que ajudou com seu sucesso; “o empenho do herói em disputas verídicas 
ou de repercussão coletiva, é o caráter humano que aviva o interesse da 
peça” (Huppes, 2000, p. 49). A construção do personagem é moldada 
conforme o elemento humano, buscando uma identificação com a pla-
téia. Como já apontado antes, a narrativa do melodrama se sustenta no 
excesso e “os relacionamentos humanos evidenciam sua presença no 
sentimentalismo exacerbado” (Melo, 2005, p. 14).

O foco da série não são os poderes de Clark, mas sim suas relações; 
seu caráter e personalidade ocupam mais tempo em cena do que lutas. 
Smallville mostra a adolescência do herói, consequentemente trazendo 
muitos conflitos e situações que são comuns na vida do público. Conflitos 
familiares estão presentes tanto na vida de Clark como na do espectador, 
como quando o herói queria entrar no time de futebol e seu pai negava por 
conta de seus poderes, o que gerou uma oposição entre eles. Clark também 
teve que lidar com diversos sentimentos humanos; como o luto após a 
morte de seu pai, suas primeiras experiências sexuais que evidenciaram 
a aparição de um novo poder abrindo caminho para conversas sobre seu 
amadurecimento, e discussões com seus amigos após não comparecer 
em determinados eventos (por estar secretamente salvando o mundo).

[…] o talento temporal das séries explica sem qualquer dúvida a 
persistência dos seus imaginários no espírito dos públicos […] são 
necessárias duas condições para que uma recordação reapareça na 
nossa memória. A primeira é que essa recordação possa imiscuir-se 
entre as nossas preocupações atuais; além disso, e esta é a segunda 
condição, devemos ver essa recordação através da perspetiva do 
grupo social para a qual faz sentido. (Halbwachs, 1944, como citado 
em Esquenazi, 2011, p. 118)
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Um fenômeno característico da construção de uma narrativa melo-
dramática são os ganchos, utilizados para criar uma expectativa com o 
intuito de prender a atenção do telespectador e mantê-la suspensa por 
algum tempo. Essa técnica aprimorada do folhetim “com senso absoluto 
do corte de capítulo, segredo para obrigar o leitor a buscar a continuação 
no próximo número” (Silva, 2005, p. 49), é muito utilizada para manter 
o público instigado e preservar a audiência. Interrupções no ambiente 
podem dispersar o interesse do telespectador, o gancho colabora para 
que essa perda de concentração não ocorra, fazendo com que o conteúdo 
se adeque à rotina da recepção televisiva em casa.

Se os intervalos que fragmentam um programa de televisão fos-
sem suprimidos e os vários capítulos diários fossem colocados 
em continuidade numa mesma sequência, o interesse do programa 
provavelmente cairia de imediato, uma vez que ele foi concebido 
para ser decodificado em partes e simultaneamente com outros 
programas. Ninguém suportaria uma minissérie ou telenovela que 
fosse apresentada de uma só vez (mesmo que de forma compacta), 
sem interrupções e sem os nós de tensão que viabilizam o corte. 
(Machado, 2001, p. 88)

Machado escreve tal fato em um momento no qual, a prática de 
assistir vários episódios ou capítulos de uma série ou telenovela de 
uma vez só não existia, portanto não havia como o mesmo analisar 
diretamente essa prática que hoje em dia faz muito sucesso.

Em Smallville ganchos aos finais de temporada são comuns. Um deles 
seria a suposta morte de Chloe, por exemplo, que pode ter gerado uma 
sensação de aflição no público por não saber se, de fato, a personagem 
não apareceria mais. Além da técnica ter sido utilizada para deixar no 
telespectador um anseio por uma nova temporada, também possibilitou 
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a vinda de novos personagens, como sua prima Lois Lane (Erica 
Durance), que tem um papel importante para o desenvolvimento da série. 
“A hipótese de distender a história é uma alternativa continuamente à 
disposição do criador. Para o espectador, a possibilidade de sobrevirem 
novos episódios permanece como uma suspeita e uma inquietação a lhe 
instigar o interesse” (Huppes, 2000, p. 29).

A história composta por eventos que se completam, projetando 
acontecimentos futuros, pode servir como garantia de que a audiência irá 
retornar quando o próximo capítulo for ao ar. Ao fim de uma temporada 
Lana é sugada por um tornado e Clark vai até ela, em super-velocidade, e 
desaparece sem nos mostrar o que acontece em seguida, enquanto isso seu 
pai fica preso em alguns destroços graças ao mesmo incidente. As conse-
quências de tais acontecimentos ficam como um mistério até o início da 
próxima parte da série, onde logo é apresentado o desfecho dos eventos.

“Muito frequentemente, esses blocos incluem, no início, uma 
pequena contextualização do que estava acontecendo antes e, no final, 
um gancho de tensão, que visa manter o interesse do espectador até o 
retorno da série.” (Machado, 2001, p. 83)

O que se apresenta no gênero é a moralidade, que se torna uma 
forma de propaganda de determinados valores. Por meio de enredos 
e personagens, o melodrama trabalha a educação e a conscientização 
do público; os vilões são aqueles que estão distantes dessa moral, e 
os heróis são maiores que os perigos que enfrentam, sendo capaz de 
vencê-los com otimismo e confiança. Assim “os melodramaturgos ense-
jaram, deliberadamente, assegurar-se uma missão moral e civilizatória” 
(Thomasseau, 2000, pp. 47-48).
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Clark na série está sempre em busca de fazer o certo e convencer 
outros em fazê-lo também, “o herói está empenhado em promover o 
bem, que beneficia a ele e aos que lhe são próximos, ao mesmo tempo 
que promove um ideal de virtude” (Huppes, 2000, p. 129); ao enfrentar 
os infectados, antes de usar qualquer habilidade neles, o herói tenta 
impedi-los de fazer o mal na base da conversa, moralizando as situações; 
ele acredita que todos podem ser uma pessoa melhor. Quando Clark 
começa a exercer um papel de vigilante (combatendo crimes), ele deixa 
a marca do brasão de sua família nos locais, e o mesmo admite fazer 
isso pois traz esperança às pessoas, assim, a prevalência da justiça está 
constantemente presente na série.

A abnegação, o gosto do dever, a aptidão para o sofrimento, a 
generosidade, o devotamento, a humanidade são as qualidades mais 
praticadas no melodrama, juntamente com o otimismo e uma con-
fiança inabalável na Providência3: a Providência que ajudará sempre 
aquele que souber ajudar-se a si mesmo. (Thomasseau, 2000, p. 48)

“A peça costuma pré-definir a moral das personagens como forma de 
indicar a interpretação pretendida, e o faz com uma clareza inequívoca” 
(Huppes, 2000, p. 14), com isso podemos afirmar que Clark, apesar de 
todas as suas falhas, sempre coloca os outros antes de si mesmo, tomando 
o papel de salvador que sacrifica tudo para o bem maior da humanidade, 
como diz Huppes “os maus tem mira a satisfação dos próprios desejos; 

3. Thomasseau fala de Providência no sentido de colocar a moral acima dos dogmas, 
incitando a uma prática da tolerância na vida religiosa. Para a minha pesquisa, 
Providência também corresponde, a partir desse sentido de Thomasseau, com a 
relação do Super-Homem com a questão divina, que é recorrente em várias outras 
obras sobre Super-Homem recorrente a relação com o divino; como no quadrinho 
“Super-Homem: paz na terra”, os filmes do Super-Homem de Christopher Reeve, 
entre outros.
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os bons sublimam os impulsos, porque colocam interesses coletivos 
sobre aqueles particulares” (2000, p. 34).

Podemos dizer que o final feliz que resolve a trama serve para manter 
o espectador iludido na forma de enfrentamento dos perigos que envol-
vem as personagens nos problemas da vida cotidiana. Eles existem e 
serão superados ou, pelo menos, nisso devemos crer para que a vida 
seja mais leve. (Camargo 2005, p. 4)

“A história costuma desembocar no final feliz, o que coloca implici-
tamente a mensagem moralizante” (Huppes, 2000, p. 35), ao fim o herói 
vence o vilão e o bem é recompensado. A estrutura melodramática se 
preocupa com o final feliz, fazendo com que o público tenha expectativas 
para lidar com o mundo real, e assim o satisfazendo.

Heranças Midiáticas do Superboy

O melodrama se preocupa muito com os sentimentos que trará ao 
telespectador, “o gênero trabalha cuidadosamente a multiplicidade das 
reações que organiza para seu público” (Huppes, 2000, p. 81), com o 
objetivo de agradar. É possível entender que toda a estrutura melodra-
mática se concentra em controlar a resposta desejada, “o melodrama 
deve ser capaz de monitorar a reação do público” (Huppes, 2000, p. 12).

Smallville teve uma grande influência para o surgimento de novas 
séries do mesmo universo. Em um comunicado fornecido à CNN, o 
produtor executivo Marc Guggenheim admitiu que por oito anos a série 
televisiva Arrow (2012-2020) esteve nos ombros de Smallville, que não 
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haveria “Universo Arrow4” sem a série. Nesse mesmo comunicado, ao 
pronunciar os episódios especiais do evento Crisis on Infinite Earths, 
com histórias que se cruzam, o mesmo também declarou que seria 
prioridade trazer Tom Welling para repetir seu papel de Clark Kent.

É fato que a série melodramática já seguia a audiovisualidade 
encontrada no universo cinematográfico iniciado com Richard Donner 
(1978), aproveitando-se principalmente das ambiências fílmicas que 
deram toda a base à direção de arte da série televisiva, como: (1) a fictí-
cia cidade do campo Smallville, localizada no Kansas; e (2) a Fortaleza 
da Solidão construída por um cristal kryptoniano, seguindo os mesmos 
conceitos cenográficos e as paletas de cores correspondentes, além de 
resgatar o tradicional tema composto por John Williams – esta para o 
último episódio da série.

Considerando que haja presentificações das diferentes fases narrativas 
do super-herói, também existem outros elementos atualizados à série. 
Entre elas estão as histórias do Superboy “representando a juventude 
do Superman em sua cidade natal de Smallville e na Fazenda dos Kent” 
(Robb, 2014, p. 124), um preenchimento de lacunas narrativas sobre o 
Superman responsável pela criação de coadjuvantes importantes à série 
de 2001-2011 (Pete Ross e Lana Lang). Bem próximo do público-alvo de 
Smallville, a narrativa das HQs do “Superboy combinou a identificação 
de jovens leitores [...] com a realização dos desejos pelos poderes do 
Superman” (Robb, 2014, p. 124), assim como indicou desenvolvimentos 

4. Um universo fictício compartilhado que é centrado em várias séries 
interconectadascom base em personagens que aparecem nas publicações da DC 
Comic.
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novos a outros personagens, como a proximidade entre Clark Kent e 
Lex Luthor durante as suas adolescências em Smallville (p. 147).

Outra das referências perceptíveis na série é a estética nostálgica nos 
episódios finais, com breves provocações melancólicas aos telespecta-
dores, em que enxergamos uma paleta de cores sépia e uma fotografia 
que reavivam o estilo de Superman: Peace on Earth (1998), ao mesmo 
tempo em que a música de John Williams traz as sensações de esperança 
originais dos filmes de Richard Donner, propondo a obra televisiva 
como um extenso background do anterior universo do super-herói. 
Isso mostra que a Era da Renascença dos Quadrinhos (1994 – atual-
mente) e a audiovisualidade da década de 1990 são importantes como 
repertório à série.

Contando também com os prêmios técnicos, o reconhecimento do 
público jovem está bem presente entre as premiações do programa: 
(1) Prêmios Teen Choice de Ator Revelação para Tom Welling (“Teen 
Choice Awards”, 2002) e de Melhor Ajudante para Allison Mack 
(Chloe Sullivan) (“Teen Choice Awards”, 2006, 2007); (2) Prêmios 
Emmy Primetime de Melhor Edição de Som em Série (“Primetime 
Emmy Awards”, 2002, 2006 e 2008); e (3) Prêmios da American 
Society of Cinematographers para Melhor Realização em Cinemato-
grafia numa Série Regular para David Moxness (“American Society of 
Cinematographers”, 2007) e para Glen Winter ((“American Society of 
Cinematographers”, 2008).

A herança e as influências deixadas pela série estão presentes até 
hoje em programas televisivos, muitas delas seguindo as premissas de 
recontar as origens dos heróis e depois reuni-los em equipes, superequi-
pes e/ou em crossovers característicos. Embora os primeiros projetos 
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não tenham conseguido o mesmo interesse por parte da indústria e do 
público (Robb, 2014, p. 343), outras narrativas correlatas se mantêm 
vigentes. Entre elas: Arrow, Flash, Supergirl, Batwoman e DC’s Legends 
of Tomorrow. Um dos crossovers mais característicos entre essas séries 
foi o Crisis on Infinite Earths, referente ao evento nos quadrinhos de 
mesmo nome (Marangoni, 2017, p. 62), que uniu os principais heróis 
de cada série, trazendo personagens de outros universos audiovisuais, 
como o herói-título do filme Superman Returns (2006), interpretado por 
Brandon Routh (Crisis, 2019a) e o Clark Kent da série Smallville (2001-
2011) (Crisis, 2019b). A ligação entre as referências dos quadrinhos e 
do cinema com o evento televisivo (em formato melodramático) se dá 
pelas homenagens ao ator Christopher Reeve e ao legado deixado por 
Richard Donner.

Como uma característica da Renascença das HQs adaptada às séries 
televisivas, a reconsideração dos valores de heroísmo anteriores sobre 
o super-herói (no cinema de 1978-1986) e o sentimento nostálgico 
(Andreotti, 2017, p. 74-75) provocado pelo crossover relê e reobserva 
características de tratamentos audiovisuais já sentidos. Assim sendo, 
acreditamos que a construção melodramática de Smallville foi o que 
dirigiu a série para o sucesso, pois sua estrutura é moldada em estra-
tégias para atingir o propósito de satisfazer o público; “o sucesso de 
suas peças somado ao reconhecimento da posteridade mostra o acerto 
da receita” (Huppes, 2000, p. 102). Isso além do surgimento de novas 
séries, o que prova tal sucesso de Smallville através de suas premiações 
de audiência, além de seus prêmios técnicos.
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Considerações Finais

O estudo teve como objetivo identificar os elementos melodra-
máticos presentes na série televisiva Smallville e como essa estrutura 
melodramática colaborou para o sucesso da série. Foi possível verificar 
que o produto analisado se encaixa no gênero melodrama e possui a 
organização do mesmo; a construção melodramática da série foi utili-
zada para agradar o público. Pude constatar também que seus elementos 
estruturais foram pensados para o espectador, concluindo que o sucesso 
da série teve uma grande influência para o surgimento de uma nova 
criação, Arrow, e suas derivadas que carregam elementos e enredos 
semelhantes presentes ao produto estudado, a série televisiva Smallville.
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“Rir é um ato de resistência”: a morte de 
Paulo Gustavo como discurso político no 
enfrentamento da pandemia de Covid-19 

pelo Jornal Nacional
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José Tarcísio Oliveira Filho3

“Um país de luto”. Assim começa a escalada do Jornal Nacional, 
noticiário de maior audiência do país, de 05 de maio de 2021, um dia 
após o anúncio da morte do ator Paulo Gustavo em decorrência de 
complicações relacionadas ao coronavírus. Com 42 anos, o humorista 
brasileiro era reconhecido por arrancar gargalhadas dos espectadores e 
quebrar preconceitos relativos à comunidade LGBTQIA+.

Depois de quase dois meses de árdua batalha contra a Covid-19, 
que comoveu brasileiros de Norte a Sul do país torcendo por sua recu-
peração, o ator faleceu na noite do dia 04 de maio. No dia seguinte, o 
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JN dedicou boa parte de sua edição ao comediante, utilizando-se de um 
enquadramento noticioso negativo em relação ao governo para criticar 
sua falta de ações no enfrentamento da pandemia no Brasil.

O Jornal Nacional destinou todo o último bloco da edição em aná-
lise à Paulo Gustavo, mostrando sua trajetória e seu legado; a relação 
estabelecida entre o comediante, amigos e o público, mas sobretudo 
à falta de ações eficazes implementadas no país pelo governo federal 
para o combate à pandemia. Nesse sentido, um dos conceitos a serem 
utilizados neste trabalho é o da dramaturgia do telejornalismo (Coutinho, 
2012), que consiste na perspectiva de que a narrativa da informação 
em televisão é estruturada como um drama cotidiano, colocando em 
tela a representação de ações de diferentes personagens na tentativa de 
resolver conflitos sociais reais, com as notícias sendo encerradas por 
meio de uma lição moral.

Nossa proposta aqui é também evidenciar que o JN, desde o início 
da pandemia, ressaltamos, promove o que Vizeu e Cerqueira (2019) 
denominam pedagogia do telejornalismo, na medida em que assume 
uma postura didática ao veicular matérias de cunho educativo e orien-
tar os telespectadores sobre como se comportarem frente à pandemia. 
Ademais, assume enquadramentos jornalísticos negativos em relação 
ao governo em função da não adoção de uma política de saúde eficiente 
no combate ao novo vírus. Na edição em análise, especificamente, o 
noticiário utilizou-se da morte de um ator reconhecidamente querido 
pelos brasileiros para enfatizar a importância do emprego de estratégias 
eficazes de enfrentamento ao coronavírus e ainda para criticar o atual 
governo.
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Assim, essa perspectiva nos ajuda a fazer uso da metodologia da 
análise da materialidade audiovisual (Coutinho, 2016), que tem como 
proposta a investigação do material audiovisual como uma unidade entre 
seus vários elementos, como os sons, imagens e performances corporais 
dos sujeitos de fala. A discussão teórica faz um resgate dos sentimentos 
sociais que perpassam pelo contexto da pandemia, utilizando-se do 
estudo de Sousa Santos (2020). Também é realizado um resgate sobre 
o percurso editorial do Jornal Nacional na pandemia da Covid-19.

Pandemia e Sociedade: notas reflexivas

Em A Cruel Pedagogia do Vírus, Sousa Santos (2020) dedica-se a 
refletir sobre como a pandemia da Covid-19 e as medidas de prevenção 
que impactaram a sociedade – como a quarentena – afetaram deter-
minados grupos, principalmente aqueles mais vulneráveis. Em suma, 
o cenário de pandemia fez emergir tensões sociais, evidenciando os 
dualismos entre os superiores e inferiores, as disparidades sociais e os 
riscos à sobrevivência da humanidade e do planeta. Para o autor (2020), 
esses fatores também podem ser abordados enquanto conhecimentos 
que se tornam mais visíveis no período pandêmico.

Ao descrever esses conhecimentos, o sociológico destaca a fragili-
dade do ser humano numa contraposição que envolve um sentimento 
de segurança que ao longo das décadas foi sustentado por meio de 
soluções sociais rígidas nas classes, como cuidados médicos, apólices 
de seguros, empresas de segurança, academias de ginástica e terapia 
psicológica. No entanto, o novo vírus rompe de forma quase imediata 
essa sensação, e até mesmo ilusão, de segurança. “Sabemos que a pan-
demia não é cega e tem alvos privilegiados, mas mesmo assim cria-se 
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com ela uma consciência de comunhão planetária, de algum modo 
democrática. A etimologia do termo pandemia diz isso mesmo: todo o 
povo” (Sousa Santos, 2020, p. 8).

Todavia, o sentimento de insegurança afeta de maneira distinta as 
populações mais vulneráveis, que Sousa Santos (2020, p. 15) denomina 
como sendo parte do sul da quarentena. O sul, aqui, não se refere a um 
espaço geográfico, mas designa um espaço-tempo político, social e cul-
tural, uma metáfora atrelada ao sofrimento humano injusto causado pela 
ordem econômica dominante, além das discriminações raciais e sexuais. 
Entre as populações consideradas pelo autor estão as mulheres; os tra-
balhadores precários, informais (autônomos) e de rua; os sem-abrigos 
ou populações de rua; os moradores das periferias e favelas; imigrantes 
e refugiados em campos de internamento; e os deficientes e os idosos.

É necessária essa reflexão sobre as dinâmicas sociais que perpassam 
pela pandemia, pois auxiliam a compreender o papel e a responsabilidade 
da mídia e do jornalismo nesse contexto, inclusive como produtores de 
sentidos em suas narrativas. Na obra, Sousa Santos (2020, p. 22) faz 
uma breve menção a este tema quando diz que o tempo da política e da 
mídia interfere na compreensão dos riscos pela sociedade. É relatado que 
as crises agudas e com letalidade rápida, como é o caso da Covid-19, 
mobiliza mais a mídia e os poderes políticos do que aquelas atreladas 
às questões ambientais – que também possuem consequências graves 
e letalidade ainda maior, porém a longo prazo. O que se tem observado 
na cobertura jornalística da pandemia da Covid-19 é um exemplo da 
primeira situação. A cobertura constante sobre a temática também possui 
potencial para interferir nos comportamentos sociais, tanto em termos 
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de conscientização quanto de comoção por parte das vidas perdidas 
que são noticiadas.

Outro aspecto é que tais sentimentos e impactos que perpassam pelo 
período pandêmico podem ser amplificados pela mídia e pelo jorna-
lismo por meio da personalização e singularização da tragédia, numa 
relação que envolve a proximidade. Um exemplo é quando a narrativa 
dramática contempla uma personalidade reconhecida e querida social-
mente, como foi (e é) Paulo Gustavo. Assim, os sentimentos de tragédia, 
medo e comoção se tornam ainda mais evidentes devido à proximidade 
(emocional, psicológica, simbólica) que atravessa o acontecimento.

Além da função social diante da pandemia, o recurso da singulariza-
ção4 faz parte da autenticação do real do telejornalismo e é uma estra-
tégia para aproximar os acontecimentos da realidade do telespectador, 
gerando efeito de real (Leal, 2006). A singularização pode ocorrer tanto 
em relação às pessoas anônimas que se inserem num acontecimento e 
são destacadas na narrativa jornalística, como no caso de personalida-
des que, naturalmente, já possuem um conhecimento público sobre sua 
existência. Neste último caso, demonstra que a pandemia, apesar de 
atingir determinadas classes com maior intensidade, como diz Sousa 
Santos (2020), afeta todos os públicos, sejam anônimos ou famosos, 
ricos ou pobres.

Ressalta-se, ainda, que, como consequência, sentimentos como medo 
passam a estruturar as narrativas jornalísticas. Um estudo produzido por 

4. Segundo Leal (2008, p. 5), “o espectador que sempre assiste ao programa já 
espera, durante a enunciação, que a história de um indivíduo vivenciando a ação 
narrada seja introduzida”. A estratégia, por conseguinte, consiste na inserção de um 
personagem que é afetado pelo acontecimento, singularizando um acontecimento 
mais amplo.



104

meistudies

Lerner e Gradella (2014) no contexto da pandemia do vírus Influenza 
H1N1, em 2009, aponta que tal sensação emerge principalmente no que 
tange às representações sobre a doença, como “seu caráter de imprevisi-
bilidade, novidade e falta de controle, a multidão que propicia o contágio 
e a grande questão de fundo: a morte” (Lerner & Gradella, 2014, p. 53). 
A constatação, identificada a partir da análise de dois jornais cariocas, 
também permite entrelaces com a concepção de Sousa Santos (2020) 
quando aborda a ruptura da sensação de segurança pela pandemia.

Entretanto, diante das progressivas taxas de óbitos, é indissociá-
vel, tanto pela mídia quanto pela sociedade em si, a responsabilidade 
política sobre o acontecimento. No Brasil, observa-se a politização da 
pandemia, com dois polos dominantes na disputa discursiva sobre: os 
simpatizantes da ala governista, que minimizaram as medidas de pre-
venção e até mesmo a defesa da vacinação; e a oposição e aqueles que 
veem na ciência uma forma de reduzir as consequências da crise de 
saúde. Os telejornais, enquanto instituições socioculturais, não ficaram 
ilesos a este embate social.

Jornalismo e Pandemia: um olhar para o Jornal Nacional

A partir do quadro pandêmico que o mundo passou a viver devido à 
Covid-19, que surgiu no fim de 2019 em Wuhan, na China, e rapidamente 
se alastrou por todo o globo, o Jornal Nacional adotou uma postura de 
cobertura intensa e diária do avanço da doença desde a Europa até sua 
chegada ao Brasil. Principal e mais longevo telejornal da Rede Globo 
e que se coloca como um importante espaço que representa a intersec-
ção de um meio de comunicação de massa, no caso da TV, e a Internet, 
já que alimenta perfis nas principais redes sociais presentes no Brasil 
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como o Facebook, Instagram e Twitter, o JN passou a ser um lugar de 
referência no que diz respeito ao coronavírus.

Gomes (2005) classifica o JN como sendo o telejornal mais popular 
do país, além de ser adaptável, sofrendo mudanças ao longo do tempo 
que o tornaram modelo de referência e o telejornal de maior audiência 
do país.

No caso do Jornal Nacional, o principal pacto estabelecido com 
a audiência é em relação ao recorte dos fatos mais “importantes” 
do cotidiano do país (o país privilegiado pelo noticiário), com a 
valorização das notícias de maior repercussão na vida do brasileiro 
ou tragédias e denúncias. O telejornal funciona para alimentar a 
conversação cotidiana. (Gomes, 2005, p. 8)

Da mesma forma que o Jornal Nacional vem se adaptando e se 
reinventando na tela da TV, com a expansão da Internet e das redes 
sociais, o telejornal passou a se apropriar também desse novo espaço 
em que a circulação e a capacidade de interação e afetação se ampliam 
para o âmbito global, já que não há fronteiras na web, informando em 
diversas telas e de diferentes maneiras os brasileiros sobre o avanço da 
Covid-19 e outros assuntos de relevância.

Em marcas significativas acerca do número de mortos, como por 
exemplo a edição dos 100 mil mortos por Covid-19 – estudada ante-
riormente no âmbito do Núcleo de Jornalismo e Audiovisual -, um dos 
recursos utilizados pelo telejornal foi o do editorial, em que os apre-
sentadores demonstram a indignação com o momento crítico em que 
o país vivia, como por exemplo na fala de William Bonner “O JN não 
vai tratar isso como números, mas sim se solidarizando com as mais de 
100 mil famílias”, demonstrando solidariedade com quem perdeu um 
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ente querido para a Covid-19, e ressaltam a insatisfação com o Governo 
Federal e com Jair Bolsonaro no enfrentamento à Covid-19, citando 
algumas das falas do presidente durante a evolução do quadro de óbitos 
no Brasil pela pandemia da Covid-19 como: “Gripezinha”, “Não sou 
coveiro”, “E daí”, “Covid é uma chuva e todos vão se molhar”.

Além disso, em uma das redes sociais em que o telejornal mantém 
um perfil, o Twitter, o editorial foi publicado na íntegra, alcançando 
mais de 2,7 milhões de visualizações, com mais de 90 mil curtidas, 
mais de 5 mil reposts e mais de 25 mil comentários.

 Outra característica marcante observada em análises acerca 
da cobertura do Jornal Nacional durante a pandemia – em trabalhos 
no âmbito do Núcleo de Jornalismo e Audiovisual – identifica-se uma 
busca por personagens que possam dar “rosto” às histórias da vida real 
que são contadas pelo telejornal, buscando uma aproximação com o 
público, que se vê representado em um momento de luto e luta contra a 
Covid-19. Essa perspectiva do drama telejornalístico atinge um de seus 
ápices em casos icônicos como foi a morte de Paulo Gustavo, humorista 
reconhecido (inter) nacionalmente e que sempre buscou passar por seus 
problemas com leveza e alegria, duas características difíceis de serem 
colocadas em prática durante uma pandemia.

Rir é um Ato de Resistência: a Trajetória de Paulo Gustavo como 
Discurso Político nas Telas do JN

Importa destacar, inicialmente, que Coutinho (2012) entende as 
telas de TV e outros dispositivos como locais onde são representados os 
assuntos que, por meio de sua inserção nos noticiários, são publicizados 
no Brasil. Para a autora (2012), a dramaturgia do telejornalismo pode ser 
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explicada como uma construção narrativa por onde se estabelece o local 
e/ou nacional no espaço-tempo dos telejornais brasileiros e aponta para 
uma espécie de estabilidade no que diz respeito aos embates exibidos 
e que se desenrolam nas telas da TV e de seus relatos.

Ao discutir o discurso de poder na dramaturgia do telejornalismo, 
Coutinho e Pereira (2020, p. 251) salientam que o modo com que os 
elementos do telejornalismo – discriminados pelas autoras em persona-
gens, enquadramentos, cenários e posicionamento, dentre outros – com 
o passar dos anos constituíram-se e consolidaram-se também por meio 
de uma dramaturgia própria. Nesse sentido, tem-se a presença de uma 
Dramaturgia do Telejornalismo nos noticiários, também com o objetivo 
de emocionar e aproximar os espectadores da informação oferecida.

Nesse contexto, e a fim de empreender nossa análise neste trabalho, 
tomamos como método a Análise da Materialidade Audiovisual, como 
anteriormente explicitado. A metodologia em questão se propõe a observar 
não apenas o conteúdo da narração dos repórteres e entrevistados, mas 
a totalidade da informação, em um processo que combina o reconhe-
cimento e a compreensão do objeto para o estabelecimento dos eixos 
centrais de observação a partir das perguntas de pesquisa; a realização 
da análise do recorte audiovisual selecionado; e a interpretação dos 
resultados para completar a avaliação (Coutinho, 2016).

Para que essa observação seja feita, Coutinho (2016) sugere a reali-
zação de uma pesquisa bibliográfica aprofundada para, posteriormente, 
dar início à construção de uma ficha baseada em eixos de análise – 
desenvolvida a partir das necessidades de observação, juntamente com o 
referencial teórico, e que revela uma espécie de “entrevista do objeto”, 
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já que assim é possível analisar os conteúdos audiovisuais através de 
uma moldura específica e apropriada aos objetivos e objetos de pesquisa.

Dessa forma, ao analisar de modo específico a edição do dia 05 de 
maio de 2021 do Jornal Nacional, propusemos a observação de quatro 
eixos de análise, a saber: 1) em que medida o JN desempenha um papel 
pedagógico do telejornalismo na cobertura da pandemia; 2) como o 
noticiário aborda as tensões que perpassam pelo contexto da pandemia, 
como o medo, a dor e a incerteza; 3) de que forma o telejornal abordou 
a comoção da morte de Paulo Gustavo na sociedade brasileira, prin-
cipalmente por ter sido vítima de Covid-19; 4) de que maneira o JN 
se utilizou de um discurso político para criticar o governo federal ao 
emocionar os espectadores na edição em análise.

Assim, e considerando tanto a centralidade do telejornalismo como 
forma de acesso ao mundo no Brasil (Becker, 2012; Coutinho, 2016) 
quanto o protagonismo do Jornal Nacional no telejornalismo hegemô-
nico nacional, pretendemos verificar se o discurso oferecido pelo JN, 
para além de dar visibilidade e reconhecer o talento e a importância de 
Paulo Gustavo para toda a nação, teve ainda como objetivo apresentar 
as falhas promovidas pelo governo federal no combate à pandemia, visto 
que, por diversas vezes, apresenta sonoras com cidadãos criticando a 
demora no início do processo de vacinação brasileiro, assim como, por 
outro lado, apresenta o questionamento sobre a eficácia das vacinas 
ou até mesmo das pesquisas científicas promovido pelo presidente da 
República.

A edição do dia 05 de maio do JN destinou todo o último bloco 
a Paulo Gustavo, mostrando sua trajetória e seu legado; a relação 
estabelecida entre o comediante, amigos e o público, mas sobretudo 
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a falta de implementação de medidas eficientes pelo governo federal 
para combater o coronavírus no país. Dos mais de 55 minutos em que 
o telejornal esteve no ar, mais de 20 foram dirigidos a uma homenagem 
ao ator. Nesses, por meio de mensagens subliminares e críticas decla-
radas, o telejornal censurou a postura do governo através da contação 
de histórias da vida real – envolvendo Paulo Gustavo - responsáveis 
por emocionar os telespectadores e por reforçar que o coronavírus não 
seria apenas uma “gripezinha”, como o presidente Jair Bolsonaro havia 
dito em um de seus pronunciamentos.

A cabeça da reportagem que dá início ao bloco dedicado ao come-
diante tem apelo dramático. O jornalista Flávio Fachel anuncia que 
“o Brasil se despede de um talento que alegrava milhões de pessoas” 
(JN, 32m21s, 2021) para, em seguida, o VT começar com imagens de 
uma salva de palmas de moradores da cidade natal do ator, Niterói, 
no estado do Rio de Janeiro, aplaudindo o humorista. Logo depois, 
o repórter Hélter Duarte anuncia ser “uma cidade vestida de luto” 
(JN, 32m37s, 2021).

Toda a matéria é construída de forma comovente: o repórter utili-
zou-se de diversos povo fala, colhidos em diferentes regiões do país, 
com demonstrações de carinho do povo brasileiro para com o ator. 
Ao mesmo tempo, a matéria preocupou-se em aproximar espectadores 
de suas próprias vivências, como no depoimento de uma vendedora que 
havia perdido sua mãe também para o coronavírus ao relatar que a morte 
do ator a “fez pensar que não é só na minha família que acontece isso. 
O que me conforta é que eu preciso ser forte, assim como a família dele 
também precisa e que a vida tem que continuar” (JN, 34m30s, 2021) 
ou quando assume um enquadramento negativo em relação ao governo 
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federal na voz de outro cidadão, de São Paulo, que destaca que o ator 
estava presente na casa de todos e que sua morte “foi mais uma dessas 
quatrocentas mil seiscentas e tantas que se foi pra provar que não é uma 
gripezinha e a gente não tá lidando com uma situação tão simples ou 
normal” (JN, 35m04s, 2021), fazendo uso de um discurso político de 
forma subliminar para mais uma vez criticar a falta de ações do governo 
federal no controle da pandemia.

Mais uma vez a partir do drama noticioso, o JN reforçou o quanto 
Paulo Gustavo era querido tanto por seu público quanto por famosos ao 
exibir mensagens de diversos atores desejando a recuperação do humo-
rista: “o ator ganhou uma corrente de força e pensamento positivo de norte 
a sul do país nos quase dois meses em que esteve internado. Hoje essa 
corrente foi de tristeza, mas também de amor, como na despedida de 
alguém muito próximo da gente” (JN, 34m46s, 2021), aproximando 
ainda mais o ator dos brasileiros. As reportagens veiculadas destacavam 
a generosidade e o carisma do comediante, preocupando-se em mostrar 
o lado solidário de Paulo Gustavo, confirmando nosso segundo eixo de 
análise ao aumentar a comoção dos espectadores por ter sido mais uma 
das vítimas da Covid-19.

Nos mais de sete minutos da primeira reportagem do último bloco 
do JN, Hélter Duarte abordou a trajetória do ator e a luta travada por 
Paulo Gustavo contra a Covid-19, mostrando as complicações trazidas 
pela doença que culminaram em sua morte, utilizando-se de uma peda-
gogia do telejornalismo (Cerqueira; Vizeu, 2019) e proporcionando aos 
telespectadores entender, de forma didática, o agravamento da doença. 
Nesse sentido, reforçamos a função educativa empregada pelo notici-
ário na cobertura da pandemia, nosso primeiro eixo de análise neste 
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trabalho, informando aos cidadãos como a Covid-19 pode apresentar 
riscos à saúde, inclusive levando muitos a óbito. No que concerne à 
função pedagógica do telejornalismo, Vizeu e Correia (2008) acrescen-
tam que o modo como os noticiários estruturam o mundo faz com que 
se tornem um lugar de segurança para as pessoas. Principalmente em 
um contexto de pandemia, acrescentamos.

A televisão no cotidiano das pessoas representaria esse objeto transi-
cional, uma espécie de referência, de estabilidade, diante da violên-
cia, da insegurança e da complexidade do cotidiano. Os telejornais 
funcionariam como uma janela para a realidade, mostrando que o 
mundo circundante existe, está lá e tudo não se transformou num 
caos e a vida segue a sua normalidade (Vizeu & Correia, 2008, p. 21).

Para além de sua função didática, no final da matéria mais um apelo 
dramático: o depoimento de Fernanda Montenegro, reconhecida como 
a grande dama do cinema e da teledramaturgia brasileiros, lamentando 
a morte prematura do humorista:

Paulo Gustavo partiu no momento máximo de sua realização como 
ator, artista, como um sagrado provocador, como um ser aglutina-
dor, um criador, um libertário. Sim, Paulo Gustavo, rir é um ato 
de resistência. Com sua ausência, o nosso mundo cultural/teatral 
ficou ainda mais pobre, nesse momento trágico que vivemos. Você 
é e será sempre um referencial deslumbrante como ser humano 
(JN, 38m28s, 2021).

Em seguida, o encerramento. Coutinho (2012, p. 145) explica que 
“um dos ingredientes do drama, a conclusão da narrativa de uma ação 
se daria por meio da apresentação de uma lição moral, a explicitação de 
uma mensagem ‘educativa’, quase sempre acrescida de juízo de valor”. 
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Implicitamente, com o desfecho da notícia, Hélter Duarte declara: “para 
você, Paulo Gustavo, todos os aplausos” (JN, 39m01s, 2021), exibindo 
mais uma vez – e por mais de 15s – moradores em janelas e sacadas de 
prédios aplaudindo o comediante, como quando a cortina se fecha depois 
do espetáculo e as palmas surgem para consagrar seus atores. Todavia, 
não existe mais a possibilidade de encenação para Paulo Gustavo, que 
acabou perdendo a batalha para o grande vilão, a Covid-19.

Nesse contexto, explicitamos aqui nosso quarto eixo de análise – 
de que maneira o JN se utilizou de um discurso político para criticar 
o governo federal ao emocionar os espectadores na edição em análise 
– visto que, ao longo de todas as reportagens analisadas, o noticiário 
comove seus espectadores ao mesmo tempo em que critica a falta de 
ações do governo para o enfrentamento da pandemia. Isso porque, em 
outra notícia exibida, o repórter Paulo Renato Soares destaca que “o 
que não tinha graça para Paulo Gustavo era ver o descaso com o avanço 
da Covid no país”, revelando que o próprio ator doou dinheiro para a 
batalha contra a doença no Brasil. Os enquadramentos adotados pelas 
narrativas jornalísticas ressaltavam a luta do noticiário – que aqui se 
coloca mais uma vez como cidadão e porta-voz dos brasileiros – contra 
uma doença que avança pelo país agravada pelo negacionismo e a falta 
de ações eficazes das autoridades.

As reportagens exibidas destacavam a generosidade e o carisma do 
ator para comover os espectadores, mas tinham, sobretudo, o objetivo 
de salientar o quanto o humorista fez campanhas para conscientização 
das pessoas tanto em relação à quebra de preconceitos, quanto ao com-
bate à Covid-19. Ao mesmo tempo em que adotava uma dramaturgia 
responsável por emocionar e envolver os espectadores descrevendo a 
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trajetória do comediante e sua luta contra a doença, o Jornal Nacional 
abordava ainda a batalha de tantas outras pessoas e famílias que enfren-
tavam a Covid-19 no país, que já somava mais de 410 vidas perdidas, 
cujo número a família de Paulo Gustavo fazia questão de divulgar em 
todos os boletins médicos apresentados sobre o estado de saúde do 
humorista. O desabafo da atriz Regina Casé é destacado pelo noticiá-
rio: além de lamentar a perda do ator, também questiona o momento 
atravessado pelo Brasil.

Eu acho que não é só tristeza; tem também uma violência, que não 
é só contra nós que estamos perto dele, os amigos e amores. É uma 
violência contra tudo o que a gente tem de melhor; tudo o que o 
Brasil tem de melhor. É muito simbólico ele partir nesse momento. 
O Paulo Gustavo simboliza o quê? O trabalho honesto, a prosperi-
dade pelo trabalho honesto; ele simboliza teatros lotados, cinemas 
abarrotados; ele simboliza a bondade, a generosidade, o bem que 
esse cara... quando faltou oxigênio no Amazonas ele mandou 500 mil 
reais de cilindro para lá. Ele nunca divulga essas coisas. Um milhão 
e meio para o Padre Júlio Lancelotti; um milhão e tanto pra Irmã 
Dulce. Todos esses valores parecem que não importam mais nesse 
momento. Paulo Gustavo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo 
e te agradeço demais. E a gente vai ralar para manter aquela ideia 
de que o Brasil é alegre, de que o Brasil é bom. (JN, 50m08s, 2021)

Em sua passagem, Paulo Renato Soares revela que o amor trans-
mitido pelo humorista em sua carreira concedeu a ele uma família 
do tamanho do Brasil, ressaltando que as mensagens de otimismo e 
esperança vinham de todos os lugares do país. Em seguida, o repórter 
assume um discurso com viés político no combate à pandemia: “Artista 
querido e reconhecido, comoveu o público ao lutar contra uma doença 
que avança no país agravada pelo negacionismo e a falta de uma ação 
eficiente das autoridades” (JN, 51m15s, 2021). Logo depois, o off que 
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dá continuidade à matéria, coberto por imagens de pessoas internadas 
em leitos de hospitais, destaca que a mesma situação vivenciada por 
Paulo Gustavo acometia milhares de outros cidadãos que batalham 
todos os dias pela vida e muitas vezes não conseguem êxito, adotando 
um enquadramento negativo para o governo federal, que não teve pro-
atividade na busca por vacinas e começou a imunização dos brasileiros 
tardiamente, deixando subentendido que muitos dos mortos poderiam 
ter tido outro destino se tivessem tido a possibilidade de se imunizar.

Diversos atores também ajudaram a construir as reportagens, aproxi-
mando ainda mais a informação do público, criticando a falta de recursos 
e novamente a demora no início da imunização dos brasileiros. “Perder 
um amigo é muito, muito difícil. Perder um amigo como o Paulo é deses-
perador. É dilacerante! E perder um amigo para um vírus para o qual já 
existe uma vacina é muito revoltante” (JN, 51m56s, 2021), emociona-se 
a atriz Tatá Werneck em uma das sonoras exibidas. Já Caetano Veloso 
suplica ter que vir “uma resposta da alma brasileira para a situação que 
nós estamos vivendo e da qual a morte de Paulo Gustavo é um símbolo 
de grande intensidade” (JN, 52m34s, 2021), revoltando-se com a falta 
de vacinas para os brasileiros até o momento.

No encerramento, Paulo Renato Soares enfatiza que o público era 
encantado pelo talento do ator, mas destaca que quem o conhecia pes-
soalmente constatava que o humorista não era apenas um personagem. 
Fábio Porchat emociona-se ao lembrar do amigo:

A pessoa mais engraçada que eu já conheci na minha vida. E eu 
não estou nem dizendo dos personagens não. Eu estou falando ele, 
pessoalmente, sentado na mesa do bar. Quando a gente saía junto 
era engraçado, eu saía leve. Eu ria sem parar. Estar com ele era isso: 
era estar num ambiente onde não tinha como nada dar errado. E eu 
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acho que é por isso que o Brasil sentiu tanto a perda dessa pessoa, 
porque era um Brasil que deu certo; Paulo Gustavo era o Brasil 
que a gente quer. Paulo Gustavo é a pessoa que mostra para gente 
que, apesar de tudo, dá pra gente rir e ser feliz (JN, 53m41s, 2021).

Por fim a lição moral, denotando toda a comoção com a morte do 
humorista – “Com Paulo Gustavo sempre soubemos. E ele mostra que 
saber rir também se aprende em casa, como Gael e Romeu descobriram 
muito cedo” (JN, 54m19s, 2021) – e ressaltando o desfecho infeliz para 
a família do ator ao exibir imagens de Paulo Gustavo brincando com 
os filhos, mas deixando agora essa lacuna em suas vidas, visto que o 
ator havia perdido a batalha para a Covid-19.

Nesse contexto, entendemos que as reportagens que compuseram 
o último bloco de notícias da edição em análise, para além de se uti-
lizar de dramas cotidianos, como a morte de um ator reconhecido e 
admirado por seu público ou o enfrentamento de uma pandemia por 
uma nação, buscou se aproximar de seu público e ganhar audiência 
para o noticiário.

Considerações Finais

A análise, em diálogo com a fundamentação teórica, aponta para 
uma certa humanização, mesmo em um acontecimento marcado pela 
tragédia. Os depoimentos de conhecidos e famosos sobre Paulo Gustavo 
demarcam a bondade, generosidade e popularidade do humorista. Apesar 
de ser uma personalidade famosa, todo o percurso do ator narrado pelo 
Jornal Nacional também pode ser abordado enquanto uma estratégia de 
singularização que humaniza o acontecimento: se a Covid-19, naquele 
momento, já havia matado centenas de milhares de pessoas no país, 
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Paulo Gustavo tornava-se um dos principais rostos que simbolizava 
o pior lado da pandemia. Contribui, portanto, com o sentimento de 
insegurança social desse contexto que, conforme discute Sousa Santos 
(2020), atinge todas as classes, mesmo que de forma desigual.

A dramaturgia do jornalismo, em conjunto com a Análise da Mate-
rialidade Audiovisual (Coutinho, 2012; 2016), também permitiram 
identificar além das dinâmicas das estruturas narrativas, que a própria 
cobertura do Jornal Nacional simulou na matéria de encerramento um 
ato dramático. Quando as cortinas se fecham e sobe o som das pessoas 
aplaudindo ao final da reportagem, emerge o sentido de gran finale – 
um grande final, no entanto, não só de uma narrativa audiovisual, mas 
também do percurso de um ator que deixou um legado para a cultura, 
a sociedade e o humor brasileiro. Se antes o público aplaudia suas 
obras, ali, no encerramento do telejornal, aplaudiam sua vida – numa 
concretização da dramaturgia da vida real.

Logo, os papéis atribuídos aos personagens que fazem parte da 
narrativa também se tornam visíveis. Paulo Gustavo é posicionado num 
papel superior de um “mocinho”: ocupa um lugar de destaque, aquele 
que lutou contra uma doença, ajudou no combate à Covid-19 no país e 
que deixou uma contribuição para o país por meio do humor. Representa, 
portanto, o ser humano em sua melhor essência. Já os vilões, apesar 
de pouco mencionados, são atrelados aos responsáveis pela demora da 
imunização no país, visto que Paulo Gustavo, apesar de ser um defen-
sor da vacina contra à Covid-19, não chegou a ser vacinado devido à 
demora do cronograma de imunização na sua faixa etária.

Da mesma forma em que foi possível observar a contação de histórias 
da vida real na edição do dia 05 de maio de 2021, essa é uma tendência 
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identificada também na análise de outras edições do telejornal durante o 
período de cobertura da pandemia, tornando as narrativas mais próximas 
dos cidadãos através da capacidade de afetação e de circulação desses 
materiais, que, para além da tela da TV, também estão em outras telas 
como os sites e as redes sociais, permitindo que esses conteúdos sejam 
repercutidos para além do factual, informando a população e reafir-
mando um lugar de referência que o telejornalismo ocupa no cenário 
midiático brasileiro.

Além disso, é possível inferir ainda o caráter pedagógico e educa-
tivo que o Jornal Nacional se propõe, trazendo gráficos e imagens que 
auxiliam na ilustração de dados relacionados à Covid-19 e também 
contribuem para o desenvolvimento de dramas reais como o contado a 
partir da trajetória de Paulo Gustavo, promovendo narrativas de fácil 
compreensão por parte do público que se identifica e se sente representado 
e pertencente das histórias da vida real expostas pelo JN e, portanto, 
sendo afetados pelos conteúdos trazidos pelo telejornal.
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Por uma nova ecologia da televisão regional: um 
estudo da TV no Rio Grande do Norte

Valquíria Aparecida Passos Kneipp1

Francisco das Chagas Sales Júnior2

Desde que foi inaugurada no Brasil, a televisão passou por trans-
formações tecnológicas, que mudaram não apenas a forma de produção 
televisiva, mas também como assistimos os programas. Foi assim com 
a chegada do videotape, com as transmissões via satélite, com a TV em 
cores, com o surgimento dos primeiros canais de TV por assinatura, 
com a popularização da internet no país e, mais recentemente, com a 
inauguração da TV digital.

A longo dos anos, esse veículo de comunicação vivenciou mudan-
ças também do ponto de vista socioeconômico, político e cultural. 
Foram momentos que deram origem a diferentes linguagens, narrativas 
e formatos televisivos. Ao analisar a trajetória da televisão no mundo, 
incluindo aí a TV brasileira, é possível verificar três fases, que ajudam 
a compreendê-la melhor.

A primeira fase da TV é conhecida pela maioria como a Era do 
Broadcast (Buonanno, 2016). Mas também recebe outras nomenclaturas 
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como Era da rede (Lotz, 2007), Era da escassez3 (Ellis, 2000) e paleo-
televisão (Eco, 1984). São nomes que fazem referência ao período da 
televisão caracterizado pela programação transmitida de forma unilinear, 
em que os telespectadores recebiam o mesmo conteúdo, no mesmo 
instante. O que constituía uma audiência compartilhada.

Numa segunda fase, a televisão vivenciou a chegada da TV por 
assinatura e dos serviços de transmissão via satélite. Com isso, o modelo 
Broadcast dividiu espaço com o Narrowcasting (Van Djick, 2007). 
É quando o conteúdo da programação deixa de ser geralista e passa a ser 
segmentado (Buonanno, 2016). Esse período trouxe uma ampla oferta 
de canais, que contribuiu para uma diversidade maior de programas e 
de gêneros televisivos. Uma mudança que deu aos telespectadores mais 
opções e liberdade na escolha do que assistir.

A convergência das mídias, em especial a hibridização da televisão 
com a internet, deu origem a uma nova fase, que segue em curso na 
atualidade. Por ser um processo ainda em construção, não existe con-
senso e, por isso, são diversas as nomenclaras utilizadas para denomi-
nar esse período. É chamado de Pós-rede (Lotz, 2007), mas também 
de Pós-broadcast (Buonanno, 2016), Era da abundância (Ellis, 2000), 
“Fase que vem depois da TV” (Spigel, 2014), Pós-TV (Carlón, 2014) e 
Hipertelevisão (Scolari, 2008). Todas essas expressões fazem referência 
a TV construída com uma abordagem multiplataforma, ou seja, que 
pode ser acessada de formas diferentes e não mais apenas por meio de 
um aparelho televisor. Pode ser pela tela do computador, celular ou em 
outros aparatos tecnológicos que estejam disponíveis ao telespectador.

3. Uma referência às limitações técnicas e econômicas desse período. O que resultava 
em uma pouca variedade de canais e de programas.
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Ao observar as mudanças ao longo da trajetória da televisão no Brasil, 
em especial a fase atual, se torna necessário compreender melhor a nova 
ecologia das mídias, um campo da comunicação que busca entender 
“como as tecnologias e técnicas de comunicação controlam forma, 
quantidade, velocidade, distribuição e direção da informação e como, 
por sua vez, essas configurações ou preferências de informação afetam 
as percepções, valores e atitudes das pessoas” (Postman, 1979, p. 86). 
De acordo com Scolari (2015, p. 29), “os meios criam um ambiente 
que rodeia o sujeito e modela sua percepção e cognição”.

Este estudo faz parte de uma pesquisa de doutorado e se mostra 
relevante porque busca desenvolver o saber científico sobre a TV no 
Brasil. Para isso, o instrumental metodológico utilizado nesta pesquisa 
constitui-se de um estudo de caso da trajetória da TV potiguar, para 
a posterior construção de uma periodização que tem como objetivo 
principal delimitar as fases da televisão. As análises documentais e 
bibliográficas permearão toda a pesquisa.

A periodização da trajetória da TV potiguar pretende contribuir para 
a produção de conhecimento regional, tanto para futuros estudos quanto 
para o ensino na área da comunicação. Essa investigação pretende 
também compreender a relação da televisão potiguar com a sociedade. 
Por isso, buscou identificar, analisar e propor a delimitação das fases de 
desenvolvimento da TV no Rio Grande do Norte. A partir desse estudo, 
acredita-se que será possível construir conceitualmente uma proposta 
de ecologia da televisão regional.
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Fases de Desenvolvimento da TV potiguar

Ao investigar a trajetória da televisão potiguar, verificam-se momen-
tos importantes para a expansão das emissoras pelo estado, marcados por 
acontecimentos sociais, cultuais, econômicos e políticos. A partir dos 
estudos sobre a TV no Brasil, observa-se que a evolução da televisão do 
Rio Grande do Norte pode ser dividida em quatro fases diferentes, que 
seguem em paralelo ou bem próximas às fases da televisão brasileira. 
No entanto, em recortes temporais diferentes e com as especificidades 
das emissoras potiguares.

De acordo com Mattos (2010), a trajetória da TV brasileira pode ser 
dividida em sete fases distintas: A fase elitista (1950 – 1964); A fase 
populista (1964 – 1975); A fase do desenvolvimento tecnológico (1975 
– 1985); A fase da transição e expansão internacional (1985 – 1990); 
A fase da globalização e da TV paga (1990 – 2000); A fase da conver-
gência e da qualidade digital (2000 – 2010) e Fase da portabilidade, 
mobilidade e interatividade digital (de 2010 até os dias atuais).

No Rio Grande do Norte, a primeira fase da televisão local começa 
em 1972, quando tem início as transmissões de teleaulas do projeto 
Satélite Avançado de Comunicação Interdisciplinar (SACI). A iniciativa 
era responsável por levar ensino básico à distância para as escolas da 
Rede Estadual de Educação (Pedroza, 2017). Esse projeto fazia parte 
do Programa Nacional de Teleducação (Prontel), do Ministério da Edu-
cação, que se tornou um marco para a educação à distância no Brasil, 
na década de 1970 (TV Universitária, 2021).

O projeto Saci era ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(INPE). Com o encerramento da produção das teleaulas, em 1975, o 
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canal passou a fazer parte da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN), se tornando a TV Universitária.

Essa experiência, pioneira no Rio Grande do Norte, consistia na 
recepção de aulas produzidas no Instituto Nacional de Pesquisa 
Espacial (INPE), em São José dos Campos (SP), e transmitidas, via 
satélite, em sinal aberto para Natal e região metropolitana. As aulas 
para o interior do estado eram distribuídas via retransmissores 
instalados em locais estratégicos, atingindo uma área de cerca de 60% 
do Rio Grande do Norte, principalmente em lugares onde, à época, 
não havia energia elétrica. Isso exigia que os aparelhos de TV fossem 
alimentados por baterias veiculares, substituídas a cada 15 dias. 
Essa operação demandava uma logística bem articulada sediada em 
Natal e nas cidades-polo de cada região com o objetivo de garantir 
a continuidade do projeto no interior do estado. (TV Universitária, 
2019)

Durante 15 anos, a TVU foi a única emissora de televisão do estado, 
com produção de conteúdo e programação locais. Antes da criação da 
emissora, o sinal das redes nacionais de televisão chegava ao estado 
por meio da repetição do sinal vindo de cidades vizinhas como Recife e 
Fortaleza (Júnior, 2014). Mesmo assim, esses sinais nem sempre eram 
bons e apresentavam qualidade técnica comprometida com “chuviscos, 
fantasmas nas imagens e falhas no áudio estavam entre os problemas 
enfrentados” (Lins, 2017, p. 61). O Rio Grande do Norte foi o penúl-
timo estado da região Nordeste a instalar a primeira emissora própria, 
sediada em seu território e com produções locais sendo transmitidas 
(Kneipp & Sales Júnior, 2019).

Pedroza (2017) explica que foi na TV Universitária que os natalenses 
começaram a aprender a ver televisão local, uma vez que até aquele 
momento era a única geradora de televisão do estado.
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Foi na TV Universitária (Canal 5) que o natalense começou a se ver 
na TV e isso causou um estranhamento enorme. A comparação entre 
o padrão nacional e o padrão local era inevitável e as diferenças se 
tornavam ainda mais acentuadas. Repórteres e apresentadora inexpe-
rientes no fazer televisivo, pobres em visual e conteúdo, entrevistados 
que desconheciam a linguagem do veículo, e a própria fala arrastada 
destoava do padrão de TV ao qual o natalense estava acostumado a 
assistir, entre chuviscos e ruídos. (Pedroza, 2017, p. 144)

Uma segunda fase de expansão da TV potiguar é observada quando 
entraram no ar as quatro primeiras emissoras comerciais do Rio Grande 
do Norte, que também passaram a investir em uma programação mais 
profissionalizada. Apenas em 1987 é que a primeira emissora comercial 
se instalou no Rio Grande do Norte. Foi a TV Ponta Negra, afiliada 
ao Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). O canal foi fundado pelo 
ex-senador Carlos Alberto de Sousa (Bezerra & Kneipp, 2017).

Nesse mesmo ano, também foi inaugurada a TV Cabugi, afiliada 
à TV Globo. A emissora foi fundada pelo também ex-senador Aluísio 
Alves, que também já foi governador do estado. Ainda em 1987, surge 
a TV Tropical, na época afiliada à TV Manchete e atualmente afiliada 
à Record TV. A emissora foi fundada pelo ex-governador Tarcísio 
Maia. A quinta emissora comercial a ser instalada foi a TV Potengi, em 
1990, pelo ex-senador Geraldo Melo, que também já ocupou o cargo 
de governador do Rio Grande do Norte (Kneipp & Sales Júnior, 2019).

O surgimento das primeiras emissoras comerciais no estado acon-
teceu no período da história do Brasil em que mais foram outorgadas 
concessões de rádio e TV. Segundo Motter (1994), a maioria das con-
cessões foi liberada durante o governo Sarney. É importante salientar 
que essas liberações de canais foram direcionadas a políticos, ocupantes 
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de cargos eletivos no Congresso Nacional, durante a aprovação da nova 
Constituição Federal, em 1988.

As estações de rádio e canais de televisão licenciados pelo governo 
Sarney foram loteados entre os principais políticos do Estado. O 
exemplo do Rio Grande do Norte é extremamente elucidativo no 
que se refere à questão da política com os meios de comunicação. 
Para não perder apoio dos diferentes poderes políticos dominantes 
no Estado, o presidente Sarney deu a cada grupo um canal de tele-
visão. (Lima, 2000, p. 89)

Após esse período de expansão, a televisão potiguar chegou aos 
anos de 1990 investindo em uma programação diversificada e mais 
profissionalizada. Para isso, foram realizados investimentos tanto do 
ponto de vista técnico quanto de mão-de-obra. No caso da TV Cabugi, 
por exemplo, a TV Globo enviou profissionais da emissora ao estado. 
Essa foi uma forma de manter um padrão de qualidade em todas as 
emissoras afiliadas. “Com a instalação da TV Cabugi no RN vieram 
para cá editores de texto, editores de imagem, produtores e repórteres 
responsáveis por formar e profissionalizar a equipe que estava sendo 
formada” (Júnior, 2014, p. 28).

Passado esse período de expansão e profissionalização, vivenciado 
na televisão potiguar, algumas emissoras comerciais enfrentaram cri-
ses econômicas. Por isso, precisaram ser vendidas para outros grupos 
empresariais. Foi o que aconteceu com a TV Cabugi, que foi vendida 
para a Rede Inter TV, em 2005. O mesmo aconteceu com a TV Potengi, 
que em 2007 passou a fazer parte diretamente da Rede Bandeirantes. 
Em 2014, a TV Ponta Negra foi vendida para o Grupo Opinião de pro-
priedade do grupo de planos de saúde Hapvida (Sales Júnior, 2020).



127

meistudies

Essas mudanças de propriedade das emissoras aconteceram na ter-
ceira fase da televisão potiguar, marcada pela transição administrativa 
(Sales Júnior & Kneipp, 2019). Um momento que também representou 
mudanças na programação televisiva do estado, devido as reestruturações 
administrativas das emissoras. Algumas, inclusive, tiveram os nomes 
alterados para se adequarem aos grupos aos quais passaram a fazer 
parte, como a TV Cabugi que passou a se chamar Inter TV Cabugi e a 
TV Potengi que passou a ser chamada de Band RN.

Paralelamente a essas mudanças na administração das emissoras, 
ocorreu também o processo de transição tecnológica, que tem início 
efetivamente com a inauguração dos primeiros canais digitais, em 2010. 
A Inter TV Cabugi foi a primeira do estado a transmitir a programação 
em sinal digital (Hermenegildo, 2017). Esse período de transição do 
sinal analógico para o digital seguiu ainda com o início da produção 
e exibição de imagens em alta definição (HD – High Definition) e foi 
concluído em 2018, com o encerramento das transmissões analógicas 
em Natal e Região metropolitana (Kneipp & Sales Júnior, 2020a).

Concluída a transição administrativa e tecnológica, começa a quarta 
fase da televisão no Rio Grande do Norte. É um período marcado por 
vários fatores como a qualidade digital, uma vez que todos os canais já 
estão transmitindo suas programações no sinal digital; a mobilidade dos 
aparelhos, com a possibilidade de assistir aos programas pelo celular 
ou pelo computador; e a interação com o público, que passa a participar 
mais ativamente na produção de conteúdo dos telejornais (Kneipp & 
Sales Júnior, 2020b). Esse momento da TV segue em curso e sendo 
desenvolvido na atualidade, mas é reflexo de como o uso das tecnologias 
tem influenciado tanto a forma de produzir quanto de assistir televisão 
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no estado, além de definir as práticas que são observadas na produção 
televisiva potiguar.

Atualmente, o Rio Grande do Norte conta com 12 emissoras de tele-
visão, que transmitem em sinal aberto e digital para os 167 municípios 
do estado (Sales Júnior, 2020). Em relação à TV por assinatura, são 
13 canais locais, administrados por três operadoras de telecomunicações 
(TCM, Sidys TV e Cabo Telecom). Essas emissoras e canais são res-
ponsáveis por produzir conteúdo local e transmitir suas programações 
para os lares do povo potiguar.

Uma Ecologia da Mídia Regional

A perspectiva conceitual e teórica a respeito de uma ecologia da mídia 
é oriunda das ideias, conceitos e aforismos propostos por McLuhan, nos 
anos 1960, e que foram revigorados e ampliados por pesquisadores da 
cibercultura, a partir do interesse despertado sobre a “aldeia global”, 
devido a sua identificação com o momento tecnológico que vivenciamos 
na atualidade (Strate et al., 2019). O termo foi amplamente criticado, 
mas na contemporaneidade pode ser considerado uma realidade pal-
pável e vivenciada por todo o planeta, devido ao desenvolvimento da 
tecnologia e das mídias.

De acordo com os autores, “a ecologia das mídias investiga a questão 
de como os meios de comunicação afetam a percepção, a compreensão, 
os sentimentos e os valores humanos” (Strate, Braga, Levinson, 2019, 
p. 19). Por isso, ao se investigar a existência de uma ecologia regional 
da mídia, a partir da trajetória e transformações ocorridas na televisão 
potiguar, desde a sua implantação até os dias atuais, se pretende iden-
tificar uma proposta ecológica para essa mídia.
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Para os estudiosos da ecologia das mídias, a palavra ecologia 
pressupõe a investigação de ambientes, com estrutura, conteúdo e o 
seu impacto sobre os seres humanos que convivem com a mídia de 
alguma forma. Esse ambiente midiático se constitui em um sistema de 
mensagens complexo, que ordena às pessoas maneiras de pensar, sentir 
e se comportar. Em um contexto midiático estruturado para ver, dizer 
e fazer, com a atribuição de papéis para desempenhar.

No caso dos ambientes de mídia (por exemplo, livros, rádio, filmes, 
televisão, etc.), as especificações são mais frequentemente implíci-
tas e informais, semiocultas por nossa premissa de que aquilo com 
que estamos lidando não é um ambiente, mas apenas uma máquina. 
A ecologia da mídia busca tornar estas especificações explícitas” 
(Postman, como citado Strate et al. 2019, p. 19).

Em 1970, o termo ecologia das mídias foi definido por Neil Postman 
como “o estudo das mídias como ambientes”. E se tomarmos como base 
o atual estágio da midiatização da sociedade com uso da internet, que 
proporciona a convergência entra várias mídias, vivemos em diversos 
ambientes midiáticos proporcionados pela tecnologia. “Cada uma dessas 
tecnologias cria “ambientes” para suas atividades, “lugares” simbólicos 
onde as pessoas interagem e ações sociais acontecem. Uma trilha bas-
tante promissora para explorar as muitas internets dentro da internet: 
os ambientes digitais” (Strate et al., 2019, pp. 33-34).

Um dos principais aforismos de McLuhan – o meio é a mensagem 
– trata-se de uma proposta para trocar a figura pelo fundo, ou seja, a 
mensagem pelo meio. Mas isso não implica em ignorar o conteúdo, 
como fazemos com o meio, “é o meio que tem maior impacto em nossa 
vida. Em outras palavras, a tecnologia em si, independentemente de 
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qualquer uso específico para a qual é aplicada, tem o meio significado 
na cultura e na sociedade” (Strate et al., 2019, p. 45).

Levando em consideração que o meio é a mensagem e “que cada 
tecnologia configura um campo de significados em que está inse-
rida, criando assim um novo “ambiente” (mental moral e material)” 
(Strate et al., 2019, p. 38), podemos propor uma configuração específica 
que organiza os novos ambientes existentes na televisão regional, para 
estruturar uma ecologia midiática, a partir da relação da audiência (pro-
sumidor/usuário) com a produção local, que no cenário de midiatização 
estabelece uma relação de proximidade, participação na construção 
de conteúdo. “A partir do uso, o usuário torna-se conteúdo, e o meio 
torna-se mensagem, sentido e significado” (Strate et al., 2019, p. 39).

Segundo os estudiosos da ecologia das mídias existem categorias 
gerais dos ambientes de mídia, com cada especificidade midiática 
(oral, manuscrita, impressa, eletrônica e digital), de acordo com o 
tipo de sociedade e cultura que emergem desses ambientes de mídia. 
Eles propõem uma análise das características midiáticas baseadas nos 
seguintes fatores:

a disseminação da informação a distância; a rapidez com que ela é 
disseminada; o quanto o conhecimento é preservado ao longo do 
tempo; quanta informação é acumulada e transmitida; quanto con-
trole o remetente mantém sobre a comunicação; quanto o acesso os 
receptores têm à informação; como ocorre a comunicação; condições 
de atendimento para os receptores; número de indivíduos envolvidos; 
oportunidades de feedback e interação; sentidos envolvidos(visão, 
audição, tato...); tipos de formas simbólicas empregadas(palavras, 
imagens, sons...) (Strate et al.n, 2019, pp. 63-64).
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A ecologia das mídias estabelece alguns campos de relação e preo-
cupação, com o desenvolvimento dos estudos, sendo a primeira delas 
a condição humana, a partir da proposta de Hannah Arendt (2007), em 
A condição humana, a partir da natureza da cultura, onde a autora divide 
a atividade humana em três categorias: labor, trabalho e ação.

O labor assegura não apenas a sobrevivência do indivíduo, mas a vida 
da espécie. O trabalho e seu produto, o artefato humano, emprestam 
certa permanência e durabilidade à futilidade da vista mortal e ao 
caráter efêmero do tempo humano. A ação, na medida em que se 
empenha em fundar e preservar os corpos políticos, cria condição 
para a lembrança, ou seja, para a história (Arendt, 2007, pp. 16-17).

Outro campo de estudo que interessa a ecologia das mídias é a 
condição tecnológica, que apesar de se mostrar em oposição a natureza 
da cultura, sendo que para Mumford (1952) entre o tecnológico e o 
biológico existe uma separação vista como artificial:

As manobras técnicas do homem têm seu paralelo nas atividades 
orgânicas exibidas por outras criaturas vivas: as abelhas constroem 
colmeias com princípios de engenharia, a enguia elétrica pode produ-
zir choques elétricos em alta voltagem, o morcego desenvolveu seu 
próprio radar para voo noturno muito antes do homem. (Mumford, 
1952, p. 17 como citado em Strate e al., 2019, p. 82).

E por fim o mundo simbólico também está na gama de preocupa-
ções dos estudiosos da ecologia das mídias, porque a comunicação 
simbólica e a criação de significados são características definidoras da 
espécie humana.

A comunicação, a comunhão e a cooperação, os três atributos essen-
ciais da sociedade humana, dependem da aceitação dos símbolos 
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comuns aos quais os mesmos significados, funções e valores estão 
ligados” e que o “aprofundamento da humanização do ser humano 
depende da sua capacidade de transformar experiências em símbolos 
e símbolos em experiências de vida (Mumford, 1952, como citado 
em Strate et al., 2019, p. 90).

A busca pela identificação de uma nova ecologia da TV regional 
apresenta-se como uma nova perspectiva, ao empreender uma inves-
tigação para uma mídia determinada por características geográficas, 
culturais e com base na mídia televisiva, que de acordo com a Pesquisa 
Brasileira de Mídia (2016) como a de maior influência e audiência no 
país. Segundo a PBM, 77% dos entrevistados assistem televisão todos 
os dias da semana. Já as pesquisas sobre televisão regional, especifica-
mente do Rio Grande do Norte, ainda têm poucos registros, carecendo 
de novos estudos.

A Identificação de uma Nova Ecologia da TV Regional

Com o desenvolvimento tecnológico observado nas últimas déca-
das, o conceito do que é televisão foi sendo modificado. Deixou de ser 
apenas o conteúdo produzido e transmitido para aparelhos televisores. 
Passou a ser mais do que isso. Afinal, hoje, programas inteiros e até 
mesmo programações podem ser assistidos em computadores, celulares 
e outras plataformas que estão à disposição do público. Considerando 
esse novo ecossistema midiático, Cannito (2010, p. 39) afirma que “a 
televisão é, além de um aparelho, um tipo de conteúdo”.

Por tanto, o que mudou, em relação ao que existia anteriormente, foi 
que agora existem inúmeras possibilidade de distribuição das produções 
televisivas. Jenkins (2008, p. 36) destaca que “as novas tecnologias 
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midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por vários canais 
diferentes e assumisse formas distintas no ponto de recepção”. Nessa 
mesma linha de pensamento, Miller (2009) acredita que pensar a internet 
e a televisão como opositoras não é o caminho mais sensato. Afinal, a 
tecnologia digital se apresenta como mais uma forma de enviar e receber 
a televisão. O que a torna mais, e não menos, popular.

Esse processo de mudanças que observamos com mais intensidade na 
atualidade teve início com o desenvolvimento e popularização da internet 
no Brasil e se intensificou com a chegada da TV digital no país. Para 
Cruz (2008), a digitalização do sinal das emissoras representou o maior 
salto tecnológico vivenciado pelo veículo e ampliou as possibilidades 
de difusão do conteúdo. “Trata-se da maior transformação já enfrentada 
pelo meio de comunicação mais popular do país. A digitalização traz 
a TV para o mundo da convergência, em que toda informação é trans-
portada por qualquer tipo de rede” (Cruz, 2008, p. 15).

As transformações produzidas a partir dos avanços tecnológicos 
trouxeram, por tanto, mudanças significativas no ecossistema televi-
sivo. Afinal, cada alteração no ambiente da TV afeta os organismos 
que fazem parte dela. Tal afirmação parte basicamente da ideia de 
que cada novo elemento que ingressa no ecossistema midiático afeta 
sua totalidade. “Da mesma forma como na natureza, um ecossistema 
midiático é formado por organismos que coabitam em um ambiente, 
o ecossistema midiático é formado pelos meios de comunicação e as 
relações que eles estabelecem entre si e com a sociedade” (Carvalho 
& Barichello, 2013, p. 63).

Por isso, as mudanças observadas na televisão brasileira trouxeram 
também transformações para a televisão regional, que pode ser descrita 
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como um dos ambientes presentes no ecossistema televisivo do Brasil. 
De acordo com Bazi (2001, p. 16), a TV regional é considerada como 
“aquela que retransmite o seu sinal a uma determinada região e que 
tenha sua programação voltada para ela mesma”. No entanto, com a 
implementação das tecnologias digitais, esse conceito precisa ser atu-
alizado, levando em consideração outras características, uma vez que 
hoje é possível produzir conteúdo regionalizado, mas distribuí-lo para 
além da região na qual tem origem. Isso graças ao uso de plataformas 
de streaming, site, aplicativos e outras ferramentas.

Por outro lado, a televisão regional também se caracteriza pela 
identificação do público com o que está sendo veiculado, uma vez que é 
nesse espaço que ele se sente inserido e partilha sentidos (Fabbri Júnior, 
2006). Esse sentimento de proximidade com o conteúdo é um dos fatores 
que permeiam a regionalização da programação de TV. Isso acontece 
devido a criação de identidades com elementos ou fatores socioeconô-
micos, culturais e históricos que são familiares aos telespectadores. “Ao 
pretender se inserir nas realidades de cada localidade, a mídia não tem 
outra saída a não ser tentar expressar as especificidades locais (Fabbri 
Júnior, 2006, p. 15).

Ao verificar as mudanças no ecossistema televisivo e consequente 
redefinição da ecologia e do funcionamento da mídia regional, podemos 
observar que o aumento de possibilidades de recursos de transmissão, 
retransmissão ou distribuição contribui para a disseminação de produ-
ções locais. Com isso, a regionalização da TV vem se fortalecendo, uma 
vez que os limites geográficos não são mais restritivos para o acesso 
dos telespectadores ao conteúdo da região da qual fazem parte ou se 
sentem inseridos. O que reforça as identidades culturais e assegura o 
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sentimento de pertencimento de quem, mesmo distante do seu local, 
pode vê-lo sem estar fisicamente na região.

Mas não foi apenas o acesso a programação regional que sofreu 
alterações com as mídias digitais. A centralidade da produção de con-
teúdo também sofreu modificações significativas. Com a popularização 
de aparelhos eletrônicos, como computadores e celulares, as emissoras 
de televisão perderam a hegemonia como produtores de conteúdos e 
passam a dividir esse papel com os telespectadores. Saímos das mídias 
de massa para a massa de mídias como proclama Ramonet (2012), onde 
todos podem ser mídia. Com isso, a participação do público enviando 
vídeos, fotos ou informações se tornou uma prática comum nesse novo 
ambiente midiático. É o que podemos observar diariamente nos tele-
jornais. “Os usos das tecnologias digitais favorecem a ressignificação 
das narrativas jornalísticas audiovisuais. O deslocamento do receptor 
para o lugar de produtor tece novas formas de vínculos e identidades 
entre produção e recepção” (Becker, 2016, p. 53).

Nesse contexto, é possível perceber que na mídia regional as con-
tribuições do público foram intensificadas, ajudando tanto a reforçar 
as identidades culturais presentes nesse tipo de ambiente midiático 
quanto para a diversidade de conteúdo. Por isso mesmo, a interação se 
apresenta como uma das características desse momento vivenciado pela 
televisão regional, como foi possível observar no início deste estudo, 
ao analisarmos a trajetória da TV no Rio Grande do Norte e identificar 
a existência de uma quarta fase da mídia televisiva potiguar.

No Rio Grande do Norte, os telejornais passaram a contar mais 
intensamente com fotos e vídeos dos telespectadores a partir desse 
período. Verificou-se que era algo que já vinha sendo feito em anos 
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anteriores, mas que foi reforçado com a melhoria na qualidade dos 
aparelhos, das imagens, das transmissões e da consolidação da 
televisão digital no estado. (Kneipp & Sales Júnior, 2020b, p. 305)

Ao permitir uma interação direta do público, como estratégia para 
mantê-lo, as emissoras regionais de televisão oferecem a ele uma forma 
familiar de compreender o mundo a sua volta e, a partir daí, se tornam 
referência não apenas no mundo midiático, mas na vida social também. 
Becker (2016, p. 83) explica que “os telejornais locais não cumprem 
apenas seu papel informativo essencial nas sociedades democráticas, 
mas intervêm nas relações sociais e funcionam como uma engrenagem 
invencível”. A autora ainda destaca que ao adotar essa estratégia, “a 
TV se mantém e se expande no ambiente midiático virtual e atua de 
maneira convergente e divergente ao mesmo tempo, convidando ao 
trânsito, mas também congregando conteúdos e estabilizando-os sob 
uma grade de programação, atuando como mídia massiva e como meio 
digital” (Becker, 2016, p. 59).

Por isso, diante da convergência das mídias digitais com as tradicio-
nais, acredita-se que a TV se desenvolveu e busca continuar como um 
veículo ativo, atual e dinâmico num mundo cada vez mais conectado 
(Jost, 2011). Ao observar a televisão, Williams (2016, p. 26) a define 
como resultado de uma mudança social que “já está ocorrendo ou está 
prestes a ocorrer”.

Por isso, podemos dizer que a mídia constitui um lugar social onde 
as pessoas podem se comunicar e criar relações de linguagem e enten-
dimento (Hall, 2000). É o que estamos observando com o surgimento 
de novas formas de fazer e de assistir TV. “A televisão – e isto desde 
seu início – se modifica continuamente; modifica-se acompanhando 
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mudanças tecnológicas e sociais mais amplas, e ainda conforme a dinâ-
mica cultural de cada sociedade. Buscando dar conta de uma abordagem 
e uma classificação global da televisão” (França, 2009). Contribuindo, 
assim, para uma visão ecológica onde nesta pesquisa a televisão tem 
papel importante na percepção e ação da sociedade na qual está inserida.

Por tanto, acredita-se que todas essas transformações não representam 
o fim da televisão tradicional. As novas formas de produzir e assistir 
televisão e as novas linguagens das produções televisivas também não 
significam que o conteúdo não se transformará em algo que é transmitido, 
postado ou veiculados por outros meios, perdendo assim suas caracterís-
ticas próprias. “Em vez de se tornar “mais cinema”, “mais internet” ou 
“mais celular”, a televisão será mais televisão. Acredito que a televisão 
que está surgindo trabalhará com formatos que potencializarão digital-
mente os procedimentos já existentes no modelo analógico” (Cannito, 
2010, p. 27). Wolf (2015, p. 101) corrobora com esse pensamento ao 
afirmar que a convergência digital se concretiza ao levar “mais televisão 
para a sua televisão” e não apenas levar a computação para a TV. Por 
isso mesmo, o autor conclui que “entre todas as apostas a serem feitas, 
talvez a menos segura seja que as pessoas vão parar de assistir à TV, 
mesmo que parem de assistir TV” (Wolf, 2015, p. 29).

Considerações Parciais

Ao analisar a trajetória da televisão no Rio Grande do Norte, iden-
tificou-se as fases de desenvolvimento que marcaram o crescimento 
desse veículo no estado. Mais do que a trajetória das emissoras de TV, 
marcada por acontecimentos socioeconômicos, políticos e culturais, 
observou-se o desenvolvimento da tecnologia e a relação dela com a 
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sociedade potiguar. Uma interação que foi sendo modificada e intensi-
ficada com o início das transmissões digitais no Brasil.

Também foi possível verificar as características que são comuns entre 
a trajetória da televisão brasileira e a da televisão potiguar. No entanto, 
constatou-se ainda as que são próprias da produção local/regional e 
que tem apelo direto com o público telespectador e contribuem para a 
criação de identidades. São esses fatores que fazem da televisão regio-
nalizada um ecossistema midiático complexo, original e interessante 
para o campo de estudos da comunicação.

A partir da “aldeia global”, de McLuhan, se consegue admitir um 
ecossistema midiático, onde existe uma convivência e uma influência 
da mídia com a sociedade, sendo que ambas se modificam e se adaptam 
com as novas e velhas formas de comunicação. No ambiente da mídia 
televisiva regional se pode identificar com clareza a condição humana e 
sua natureza cultural, a partir das três categorias de atividades humanas 
propostas por Arendt (2007): o labor, o trabalho e a ação, onde ambas 
estão deliberadamente implícitas no ecossistema midiático, como forma 
regulação dos tensionamentos dele.

A falsa oposição entre a condição tecnológica e a natureza da cultura, 
ou entre o tecnológico e o biológico, apontado por Mumford (1952, 
como citado em Strate et al., 2019) como artificial tem seu paralelo no 
ecossistema da mídia regional, quando observamos o alcance que a 
tecnologia pode imprimir ao conteúdo e a difusão do mesmo muito além 
das fronteiras do local de emissão, de forma organizada e de acordo 
com a necessidade de quem quer e precisa ter acesso do conteúdo loca-
lizado em uma região, mesmo sem estar geograficamente na sua área 
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de cobertura do sinal televisivo. Tudo isso por meio da harmonia entre 
o humano e a tecnologia.

Ainda imersa em mudanças tecnológicas, a televisão continua como 
um veículo ativo, atraente e em constante transformação para atender 
aos antigos e novos anseios dos telespectadores, que ainda consomem as 
produções televisivas. Seja nos televisores convencionais ou em novos 
aparatos ou plataformas. A convergência com novas mídias, preservando 
algumas características que são próprias do meio televisivo, se apresenta 
como fator de sobrevivência para a TV.

Por fim, observa-se que o que mudou não foi apenas a forma de 
recepção do conteúdo, mas principalmente o conceito do que venha 
a ser televisão regional. Por causa dessa percepção, o presente estudo 
segue em curso buscando identificar e construir conceitualmente a 
proposta de uma nova ecologia da televisão regional, que contribui 
para reforçar identidades locais e o sentimento de pertencimento do 
público com o veículo.
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Nos últimos anos, sistemas de streaming e vídeo sob demanda têm 
se popularizado rapidamente. As grades de programação das emissoras 
de TV cederam espaço para listas de filmes, séries, e outros conteúdos, 
de aparência infinita para os usuários, resultando em uma nova dinâmica 
de audiência. Para uma boa experiência, as pessoas precisam saber o que 
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mas de streaming e vídeo sob demanda buscam contornar esse problema 
com sistemas de recomendação, que sugerem conteúdos considerados 
mais adequados para o perfil do usuário que está diante da tela.
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Em função disso, a recomendação de conteúdos, realizada por 
algoritmos computacionais, atingiu um patamar de alta relevância no 
contexto da fruição audiovisual. Apesar das similaridades, a forma 
como se dá a recomendação varia entre os diferentes serviços. Enquanto 
alguns sugerem os próximos filmes e séries e deixam uma certa escolha 
para os assinantes, outros reproduzem continuamente os vídeos até o 
indivíduo parar ou pausar a reprodução, assemelhando uma grade de 
programação.

Essa recomendação, apesar de útil, não é precisa e não atende 
plenamente ao gosto dos espectadores. É comum a sugestão de obras 
que acabam decepcionando; outras, que não são recomendadas pelos 
sistemas, agradam aos indivíduos. Isso se deve, entre outros fatores, pela 
percepção subjetiva dos indivíduos sobre a qualidade da obra, tanto na 
decisão pela visualização, quanto na avaliação depois de assistir a obra.

Representar essa subjetividade nos algoritmos de recomendação ainda 
é um desafio para a teoria da computação. A inteligência artificial, que 
gera a recomendação, é baseada em três fontes de dados: histórico de 
visualizações do indivíduo, avaliações do indivíduo e gostos de outras 
pessoas com perfil semelhante. Essas fontes geram dados em grande 
quantidade e robustos para os algoritmos, mas ainda carecem de maior 
precisão, principalmente considerando que a subjetividade humana sobre 
gostar ou não de uma obra muitas vezes não é um processo totalmente 
consciente.

Uma forma de abordar essa subjetividade é analisar como o cére-
bro dos indivíduos reage e se comporta durante a fruição audiovisual. 
É notório, nas ciências cognitivas, que o cérebro apresenta padrões 
neurais para cada estado psicológico, que podem ser mapeados, medidos 
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e interpretados. Um modo de fazer essa análise é através do eletroence-
falograma (EEG), que analisa a atividade elétrica cerebral espontânea, 
captada através da utilização de eletrodos colocados sobre o couro 
cabeludo do indivíduo. Trata-se de uma técnica que detecta padrões e 
possíveis anormalidades nas ondas cerebrais.

Na área da Interação Humano Computador (IHC), o EEG foi incor-
porado como uma interface cérebro máquina (ICM) para entrada de 
dados em sistemas computacionais, tornando possível ler ondas neurais 
e transformá-las em dados manipuláveis. Dessa forma, é possível gerar 
interações sem o uso de artefatos, ou mediadores físicos, como teclados, 
mouses ou controles remotos, no caso do presente artigo.

Como resultado, este artigo descreve os principais conceitos e apre-
senta os primeiros resultados de pesquisa, onde uma ICM, baseada em 
EEG, foi desenvolvida para a leitura das ondas neurais, com posterior 
processamento, armazenamento, recuperação e visualização gráfica 
dos padrões neurais. O desenvolvimento do projeto está baseado no 
método do Design Science Research. Foram realizados testes com 
usuários, que indicaram precisão na leitura, confirmando a viabilidade 
de ICMs e o potencial da tecnologia para a melhora da recomendação 
de conteúdos audiovisuais.

Sistemas de Recomendação

Com a popularização dos serviços de streaming e vídeo sob demanda, 
a recomendação algorítmica de conteúdos atingiu um novo patamar de 
relevância na fruição de conteúdos audiovisuais. Sistemas de Reco-
mendação podem ser definidos como ferramentas de softwares que 
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apresentam aos indivíduos sugestões de itens para auxiliar no processo 
de tomada de decisão (Ricci et al., 2011).

Poriya et al. (2014) classificam os sistemas de recomendação em três 
tipos: não personalizados, quando totalmente controlados pelo provedor; 
baseados em conteúdo, quando a similaridade entre descrições são a chave 
para a sugestão; ou ainda algoritmos de filtragem colaborativa, quando 
a avaliação explícita do indivíduo guia as próximas recomendações. 
Um quarto modelo também pode ser atingido ao combinar elementos 
das abordagens anteriormente citadas, denominado modelo híbrido. 
O primeiro, não personalizado, não é utilizado para recomendação de 
conteúdos audiovisuais, justamente pela ausência de personalização.

Apesar de úteis, as recomendações geradas por esses sistemas não 
são precisas e não atendem plenamente ao gosto dos espectadores. 
Incorporar a subjetividade na análise é relevante tanto na decisão pela 
visualização quanto na avaliação após o consumo da obra, que, muitas 
vezes, resulta em um efeito colateral de sentimento de decepção sobre 
as obras recomendadas recebidas das plataformas (Alexander, 2020). 
Ao considerar que a subjetividade humana em gostar ou não de uma 
obra não é um processo totalmente consciente (Berridge & Winkielman, 
2003), é possível compreender a precisão parcial na recomendação 
vinda de algoritmos baseados em grandes e robustos bancos de dados.

No caso da filtragem colaborativa, a sobrecarga computacional que 
as informações disponíveis podem trazer ao desempenho da plataforma 
ainda é um problema (Poriya et al., 2014). Uma grande quantidade de 
dados ou avaliações (big data) exige um poder de processamento dire-
tamente proporcional para gerar recomendações simples e objetivas aos 
indivíduos. De maneira inversa, sistemas com poucas avaliações, ou 
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usuários chamados “Gray Sheeps”, que não se encaixam em nenhum 
dos grupos criados pelo algoritmo, embora sejam avaliadores dos con-
teúdos adquiridos, formam mais uma barreira enfrentada pelo modelo 
baseado em avaliações. Ainda nesse contexto, conseguir driblar ava-
liações de usuários mal-intencionados ou enviesados a conteúdos que 
vão de encontro às suas crenças, ideais religiosos, interesses políticos, 
futebolísticos, entre outros, segue sendo outro desafio.

Nas recomendações baseadas em conteúdo as descrições e tags são 
a chave para a oferta de produtos aos clientes. A recomendação é feita 
com base em sinopses, categorias, gêneros, entre outros, do produto que 
foi consumido. Dessa forma, a recomendação do próximo item terá a 
mesma relação com o item anterior, tornando o consumo repetitivo e 
sem diversidade. Porém, essa abordagem é muito sensível a mudanças 
de interesses dos usuários. Qualquer produto diferente dos já conhecidos 
pelo sistema, faz com que o algoritmo reconheça os itens relacionados 
e passe a fazer recomendações com novos critérios. Outra vantagem da 
recomendação baseada em conteúdo é que normalmente, nas plataformas, 
existem mais usuários que itens de conteúdo disponíveis tornando menos 
custoso o cálculo de similaridade de textos. Os problemas deste modelo 
ficam por conta da esparsidade dos dados, além da linguagem natural, 
usada nos textos, poder ser ambígua e causar confusão no algoritmo. 
Além disso, o modelo está limitado a informações presentes, sendo 
que geralmente os dados não estão estruturados ou os textos são muito 
grandes, o que gera perda de desempenho computacional.

Outra limitação relevante no ecossistema do entretenimento baseado 
na recomendação de conteúdos feita por algoritmos é denominada pro-
blema da Cauda Longa (Zhao & Pi, 2019; Yin et al., 2012). Em síntese, a 
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teoria da Cauda Longa afirma que 80% do retorno das vendas advém de 
20% dos produtos. Isso significa que o destaque estará nestes 20% mais 
rentáveis. No entanto, para serviços de streamings de filmes, séries ou 
músicas, a grande variedade de títulos representa um atrativo comercial, 
gerando problemas para a recomendação. As obras mais consumidas 
têm maior quantidade de dados para gerar recomendações, enquanto as 
do final da cauda muitas vezes sequer têm sinopse. Assim, itens loca-
lizados na cauda longa geralmente permanecem nessa posição por não 
possuírem grande histórico de avaliações ou informações descritivas, 
causando esparsidade dos dados em uma matriz obra x usuário.

Uma proposta para resolver essa esparsidade de dados e alcançar 
a indicação de produtos de cauda longa é a desenvolvida por Zhao e 
Pi (2019], que estabelece a conexão entre os itens principais e os itens 
de cauda longa, de modo que o cálculo da similaridade entre os itens 
seja mais razoável e preciso. Tecnicamente, a matriz de probabilidade 
de pontuação do item reflete a aceitação do usuário no grupo que ele 
foi enquadrado. Da perspectiva do item, isso significa solucionar a 
esparsidade dos dados. É, portanto, realista aplicar a probabilidade de 
pontuação em vez da pontuação para calcular a similaridade. Assim, a 
matriz item-usuário é convertida à matriz de probabilidade de pontuação 
do item, usando-a para calcular a semelhança entre itens e aproximar 
a conexão de produtos principais aos da cauda longa. Os autores ainda 
afirmam que, nos sistemas de recomendação, a quantidade de pontuações 
por usuários no item principal é maior do que a quantidade de pontuações 
nos itens de cauda longa, o que torna a pontuação dos usuários no item 
principal mais confiável. Como proposta de solução para este ponto, 
foram apresentados pesos de confiabilidade de pontuação de item para 
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equilibrar o impacto. Assim, os itens principais, ou mais populares, e 
os da cauda longa são aproximados nos resultados do cálculo da pon-
tuação de predição.

Eletroencefalografia como ICM

A eletroencefalografia (EEG) pode ser definida como a aferição da 
atividade elétrica em um cérebro ativo (vivo). Os primeiros registros 
de EEG datam de 1924, ano em que o cientista Hans Berger, utilizando 
um galvanômetro, descobriu as ondas Berger (hoje denominadas ondas 
Alfa) ao acoplar um eletrodo à cabeça de uma pessoa (Sałabun, 2014). 
Embora existam casos específicos, normalmente trata-se de um método 
não-invasivo, ou seja, sem a necessidade de acoplamento de sensores 
diretamente na superfície cerebral.

A EEG mede as flutuações de tensão resultante da corrente iônica 
dentro dos neurônios do cérebro. Para fins médicos, na eletroencefa-
lografia moderna, mais de 21 sensores são utilizados com a finalidade 
de aferir 5 ondas fundamentais. No entanto, com o desenvolvimento 
de estudos em ICMs e feedback neural fora de ambientes clínicos, dis-
positivos mais baratos e com leituras simplificadas ganharam espaço 
no mercado.

Significados das Ondas Cerebrais

Os seres humanos emitem simultaneamente cinco tipos diferentes 
de padrões elétricos no córtex cerebral. Cada uma das ondas tem um 
propósito específico e sua harmonia contribui para um funcionamento 
mental saudável. Dessa forma, por meio da aferição via EEG, pode 
ser destacado o impacto de uma interação por meio da detecção de 
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alteração nos padrões cerebrais de um indivíduo. As ondas podem ser 
classificadas de acordo com a frequência do espectro neural (Demos, 
2005; Monori & Oniga, 2018).

Na região mais baixa do espectro, entre 0 e 4Hz, encontram-se as 
ondas Delta, associadas aos níveis mais profundos de relaxamento. 
Estão envolvidas em funções regulatórias como batimentos cardíacos 
e a digestão. Seu funcionamento adequado auxilia, por exemplo, no 
efeito restaurador de uma boa noite de sono.

Já entre 4 e 8Hz estão localizadas as ondas Theta. São particularmente 
ligadas a nossa conexão com a percepção de emoções, representando 
um estado humano quase hipnótico quando detectadas em excesso. 
Em estado regular, trazem benefícios à criatividade e o que denomina-
mos como intuição.

Historicamente as primeiras detectadas, as ondas Alpha podem ser 
observadas no espectro entre 8 a 12Hz. São a ponte entre o pensamento 
consciente e o subconsciente. Em estados de estresse ou excitação 
absoluta um fenômeno denominado “Alpha Blocking” pode ocorrer, 
fazendo com que o indivíduo esteja quase totalmente desconectado de 
estímulos de seu subconsciente devido à supressão de ondas Alpha pela 
superprodução de ondas Beta.

Conhecidas como ondas de alta frequência e baixa amplitude, entre 
12 e 40Hz, as ondas Beta são comumente observadas enquanto estamos 
acordados. São envolvidas nos processos de pensamento crítico, cons-
ciente e lógico, sendo amplificadas por substâncias como a cafeína e 
outros estimulantes. O excesso de produção de ondas Beta está atrelado 
a estresse contínuo e ansiedade.
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Relacionadas ao funcionamento cognitivo, ondas Gamma são de 
vital importância para o aprendizado, memória e processamento de 
informações. Estão localizadas ao topo do espectro, entre 40 e 100Hz, 
ligadas diretamente à conexão entre os sentidos em prol da percepção. 
Indivíduos com dificuldades cognitivas normalmente apresentam baixa 
produção de ondas Gamma.

O Método Design Science Research

Esta pesquisa é baseada na Design Science Research (DSR). Esse pro-
cesso metodológico legitima o desenvolvimento de artefatos orientados 
à resolução de problemas como uma maneira importante de produzir 
conhecimento científico e tecnológico (Dresch, et al., 2015; Järvinen, 
2007; Hevner et al., 2004). Os estágios consistem na identificação e 
definição de classes de problemas, no desenvolvimento de artefatos 
para transformar situações e na alteração de suas condições iniciais 
para condições satisfatórias ou desejáveis. O ciclo DSR também con-
sidera algum nível de avaliação dos artefatos e a divulgação das lições 
aprendidas (ou resultados da pesquisa, no caso do processo científico).

A DSR foi considerada relevante para este estudo após a identifica-
ção de lacunas na produção técnica e científica no campo dos sistemas 
audiovisuais. Para Design Science Research, um elemento fundamental é 
a compreensão de ambientes externos e internos que envolvem o artefato 
a ser criado. Verificou-se que, nos últimos anos, não há menção, nem 
na IHC, nem nos estudos de mídia, à criação de modelos, métodos ou 
estruturas capazes de apoiar a recomendação de conteúdos de sistemas 
audiovisuais baseados em EEG (Toscano et al., 2019).
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Pela estrutura do método da DSR, o processo começa com um 
modelo mental de uma solução possível (lembrando que DSR não busca 
soluções ideais, mas artefatos possíveis e que gerem uma solução viável 
(Toscano et al., 2019)). Um modelo mental pode ser descrito como uma 
realidade em pequena escala, construída a partir da percepção, imagi-
nação ou compreensão do discurso. Modelos mentais são semelhantes 
aos modelos de arquitetos ou diagramas dos físicos, pois sua estrutura 
é análoga à estrutura da situação que eles representam (Johnson-Laird 
& Byrne, 2000). Já um modelo de processo deve nos fornecer algumas 
orientações, como revisores, editores e consumidores, sobre o que esperar 
dos resultados da pesquisa da DSR. March e Smith (1995) contribuíram 
para essa expectativa com suas ideias sobre os resultados da pesquisa. 
Hevner e Mills (1995) elaboraram ainda mais essa expectativa, descre-
vendo os elementos essenciais da pesquisa em DSR.

Seguindo esses autores além de Archer (1984) e DMReview (2007), 
podemos elencar seis atividades que foram seguidas por esta pesquisa:

Atividade 1: Identificação e motivação de problemas. Esta etapa 
visa definir, sintética e claramente, o problema de pesquisa e justificar o 
valor de uma solução. A definição do problema é o ponto de partida para 
o desenvolvimento do artefato, que vai gerar uma solução. Para isso, é 
necessário reduzir conceitualmente o problema a uma descrição sim-
ples e objetiva, deixando as partes mais técnicas, ou complexas sob a 
ótica descritiva, para serem incorporadas na definição dos objetivos 
e no desenvolvimento do artefato. Além disso, é importante explicar 
o valor de uma solução, seja em termos de qualidade ou de utilidade. 
Essa justificativa de valor tem dois objetivos: motivar o pesquisador a 
buscar uma solução e os indivíduos a aceitarem os resultados; ajudar a 
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entender o raciocínio utilizado pelo pesquisador para analisar e resolver 
o problema.

Atividade 2: Definição dos objetivos de uma solução. Nesta etapa 
são inferidos os objetivos de uma solução, considerando a definição do 
problema (Atividade 1) e analisando o que é possível e viável dentro 
do escopo da pesquisa. Os objetivos podem ser quantitativos, tais como 
dados, números ou estatísticas de quanto uma solução desejável seria 
melhor que a atual, ou qualitativos, onde é descrito como um novo arte-
fato deve solucionar problemas até agora não abordados. Os objetivos 
devem ser inferidos racionalmente a partir da especificação do problema, 
podendo ser simplesmente descritos em forma de lista, modelados, 
especificados. Mapas mentais podem ser utilizados, se viável.

Atividade 3: Design e desenvolvimento. É nesta etapa em que o arte-
fato é criado. Os artefatos podem ser teorias, frameworks, construções, 
modelos, métodos ou instanciações (definidos de forma bem ampla) 
ou novas propriedades de recursos técnicos, sociais, informacionais. 
Um artefato pode ser qualquer objeto projetado para incorporar ao 
design uma contribuição de pesquisa, como um software acoplado a um 
hardware específico, caso deste artigo. A atividade design e desenvolvi-
mento inclui determinar como o artefato deve funcionar, sua arquitetura 
e a criação do artefato real.

Atividade 4: Demonstração. Nesta etapa o pesquisador apresenta 
o artefato criado e mostra como ele resolve o problema, ou parte dele. 
Esta atividade pode ser presencial, seja em campo ou laboratório, ou 
remota, via internet, envolvendo experimentação, simulação, estudo de 
caso, prova, teste de usabilidade, ou outra técnica apropriada.
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Atividade 5: Avaliação. Nesta atividade o pesquisador observa o uso 
do artefato e avalia o quão bem ele soluciona o problema. É feita uma 
comparação entre os objetivos (Atividade 2) e os resultados observados 
durante o uso do artefato na demonstração. Para tanto, são necessárias 
métricas e técnicas de análise. Dependendo da natureza do problema e 
do artefato criado, a avaliação pode ser feita de várias formas. A mais 
simples inicia com uma comparação de como o artefato se comporta com 
os objetivos da solução da Atividade 2. Podem ser incluídas medidas 
quantitativas e objetivas de desempenho, como tempo de uso, tempo 
para entrada e saída de dados no sistema, orçamentos ou itens produzi-
dos, pesquisas de satisfação, feedback do cliente, simulações, análises 
heurísticas e de usabilidade, entre outros. De forma resumida, a avalia-
ção pode incluir qualquer evidência empírica considerada apropriada 
ou prova lógica de que os objetivos são atingidos. O método da DSR 
pressupõe essa flexibilidade, uma vez que busca por uma solução, que 
pode não ser, necessariamente, a melhor. Feita a avaliação, os pesqui-
sadores analisam os resultados e decidem se devem voltar à Atividade 
3 para tentar melhorar o artefato ou, se os resultados estão adequados 
para seguir para a comunicação. No segundo caso, melhorias podem 
ser apontadas como trabalhos futuros ou projetos subsequentes. A natu-
reza temporal e espacial do local da pesquisa, assim como orçamento e 
equipe, pode determinar se essa iteração é viável ou não.

Atividade 6. Comunicação. Etapa final, que fecha o ciclo da DSR, 
esta atividade deve divulgar o problema, com contexto e relevância, o 
artefato criado, sua utilidade, qualidade, e novidade, o rigor do design 
e sua eficácia, a profissionais impactados, pesquisadores, cientistas e 
outras audiências relevantes. Nas publicações de pesquisas acadêmicas, 
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os pesquisadores podem usar a estrutura desse processo para estruturar 
o artigo, assim como a estrutura nominal de um processo de pesquisa 
empírica (definição de problemas, revisão de literatura, desenvolvimento 
de hipóteses, coleta de dados, análise, resultados, discussão e conclusão), 
considerando uma estrutura comum de trabalhos acadêmicos.

Definição dos Objetivos e Desenvolvimento do Artefato

Considerando que o problema central da pesquisa reside nos sis-
temas de recomendação, com as limitações e, principalmente, falta de 
dados para a recomendação precisa, e estabelecendo como objetivo a 
melhora destes sistemas, com dados mais precisos, foram estabelecidos 
como objetivos do artefato: 1. uso de dispositivos não invasivos, de 
fácil acesso e de baixo custo; 2. leitura e identificação dos padrões das 
ondas neurais; 3. disponibilidade e acesso aos dados para tratamento em 
tempo real e posterior, usando software próprio; 4. armazenamento dos 
dados para posterior recuperação; 5. recuperação dos dados para estudo e 
geração das recomendações; 6. visualização gráfica dos padrões neurais; 
7. criação ou adaptação de algoritmos de recomendação. Uma descri-
ção inicial da arquitetura deste sistema está em Becker et al. (2021). 
Na sequência, descreve-se como foi feito o design, implementação e 
teste do artefato, além das lições aprendidas até aqui. O objetivo 7, de 
maior complexidade computacional, será atendido em trabalhos futuros.

O dispositivo utilizado nesta etapa, e que atende aos objetivos 1 e 
2 de forma integral, e 3, parcialmente, foi o MindWave Mobile da 
empresa NeuroSky, produtora de ICMs para consumo geral. Por meio da 
eletroencefalografia, o aparelho é capaz de captar, processar e retornar 
informações legíveis e manipuláveis acerca da atividade espontânea 
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do cérebro humano. Para o uso do fluxo de informações em softwares 
customizados, é fornecido pelo fabricante um protocolo de conexão 
denominado ThinkGear Connector, que deve ser instalado na máquina 
do interessado para que a transmissão de dados ocorra de maneira correta 
durante a execução da aplicação.

Fig. 1
Leitora EEG MindWave Mobile da empresa NeuroSky

Arquivo pessoal.

Uma vez que o usuário posicionar confortavelmente o aparelho em 
sua cabeça, com o eletrodo de EEG na posição indicada, o clipe com 
o eletrodo de referência é preso em sua orelha e o dispositivo é empa-
relhado via Bluetooth com a máquina desejada, podendo ser tanto um 
computador quanto um celular ou tablet. A leitora MindWave possui um 
indicador interno de qualidade de sinal, detectando falhas no contato 
com a superfície da pele ou dificuldades na leitura das ondas. Além da 
leitura da frequência neural crua, o MindWave dispõe de um sensor 
para o movimento das pálpebras, uma indicação de atenção e meditação 
por meio da métrica de processamento denominada eSense, da própria 
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NeuroSky. A medida da atenção indica a concentração e estado de alerta 
do usuário, enquanto a da meditação indica o estado de relaxamento. 
Tal métrica foi utilizada nos testes iniciais, com os usuários assistindo 
a um trecho de filme de suspense, e se mostrou efetiva em indicar os 
momentos de maior tensão na trama, em que o usuário apresentou um 
pico na medição de sua atenção.

Visto que o aparelho disponível não foi desenvolvido especifica-
mente para pesquisa científica, e sim para uma série de outras utilidades 
como entretenimento e saúde, possui algumas limitações. Além de 
dispor de apenas um eletrodo de EEG, posicionado na testa do usuário, 
logo acima dos olhos, tem como característica um baixo rendimento 
energético, sendo necessário a troca de pilhas de forma constante para 
manter uma boa qualidade do sinal. Embora a possibilidade de criação 
de aplicações customizadas utilizando a plataforma MindWave seja 
amplamente divulgada nos canais de vendas do dispositivo, a baixa 
adesão de desenvolvedores é traduzida na falta de documentação oficial 
disponibilizada pela empresa.

Já para o atendimento complementar do objetivo 3, e integral dos 
objetivos 4 a 6, foi desenvolvido um software em linguagem Python, 
que coleta os dados lidos pelo dispositivo MindWave em tempo real, faz 
um tratamento inicial e os envia para um banco de dados. Dessa forma, 
é possível obter, classificar e analisar as ondas cerebrais de indivíduos 
enquanto consomem algum conteúdo midiático. O registro eletroen-
cefalográfico em tempo real torna possível a comparação direta e mais 
profunda com o que está sendo consumido, permitindo um mapeamento 
preciso da interação e resultando, posteriormente, na oferta instantâ-
nea de recomendações relevantes ao usuário. Um primeiro conteúdo 
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é exposto ao usuário equipado da leitora de sinais EEG. São observa-
dos, por meio da aplicação em Python, os estados das ondas Alpha, 
Beta, Theta e Gamma, tomando em consideração o nível de atenção, 
relaxamento, sincronismo emocional e foco do usuário durante todo o 
período da interação.

Fig. 2
Realização dos testes, com a visualização de um trecho do filme Psicose 
e a leitura das ondas neurais

Arquivo pessoal.

Diante dos dados obtidos, evidencia-se a possibilidade do acopla-
mento de aplicações complementares, como, por exemplo, um sistema 
de recomendação. Os resultados gerados instantaneamente podem 
alimentar um filtro baseado em conteúdo, capaz de recomendar novos 
conteúdos sem que haja a necessidade de um feedback explícito do 
usuário. Dessa maneira, a abordagem consegue, de maneira implícita, 
se beneficiar de percepções antes consideradas subjetivas durante a 
etapa de retroalimentação do algoritmo recomendador.

Finalmente, para a presente pesquisa foram realizadas uma série 
de testes em laboratório com um número limitado de usuários, devido 
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aos protocolos de segurança em período de pandemia. O objetivo dos 
testes realizados foi de aferir a mudança no padrão das ondas neurais 
de um usuário, por meio do dispositivo de EEG Neurosky Mindwave, 
enquanto estivesse assistindo uma cena de um filme de suspense. O filme 
escolhido para elicitar a reação do usuário foi Psicose, do diretor Alfred 
Hitchcock, conhecido por seus momentos de tensão e expectativa.

Foi utilizado para os testes com usuário a métrica eSense, fornecida 
pela Neurosky. No modelo de medição, as cinco ondas neurais emitidas 
pelo cérebro do usuário são captadas e computadas internamente no 
dispositivo, retornando um fluxo simplificado de informações. Um pro-
grama em Python recebeu os valores referentes às medidas de atenção e 
meditação captadas pelo dispositivo, que em tempo real eram dispostas 
graficamente na tela do computador.

Fig 3
Variação das ondas neurais ao longo do filme

Elaborado pelos autores.

Ao todo, oito indivíduos participaram dos testes. Em todos os casos, 
pôde-se observar uma sincronia entre o momento de maior tensão e 
suspense na cena mostrada e uma elevação na medida de atenção do 
usuário disposta no gráfico. Tal fato observado indica haver uma possível 
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correlação entre os eventos, demonstrando que a técnica de análise de 
EEG se mostra inicialmente capaz de ser usada para a construção de 
um modelo preditivo sobre o comportamento cerebral de um usuário 
ao consumir conteúdos audiovisuais.

Discussão sobre as Lições Aprendidas

Mediante os resultados obtidos durante a etapa de testes com usu-
ários, é possível afirmar que a combinação entre o funcionamento de 
um dispositivo de eletroencefalografia e a capacidade de concatenação 
e disponibilização de dados de uma aplicação de computador são viá-
veis como ICM voltada para a compreensão da fruição no consumo de 
conteúdos audiovisuais. Uma vez que o fluxo de dados advindo das 
ondas neurais é monitorado, interpretado e classificado pela aplicação, 
a sobreposição temporal dos resultados obtidos com o conteúdo con-
sumido revela, com maior transparência e precisão, características da 
fruição midiática que poderiam ser ignoradas, omitidas ou até mesmo 
desconhecidas pelo próprio usuário enquanto avaliador de uma obra. 
Considerar tais aspectos, subjetivos e relativos à individualidade de cada 
ser, contribui para uma experiência de recomendação mais relevante 
e certeira, atribuída à profundidade da análise do comportamento do 
usuário durante a interação.

No contexto do monitoramento da interação com um fragmento 
de um filme, picos de valores que representam o foco do espectador 
podem significar um alto grau de atenção em elementos específicos na 
tela, como por exemplo, um ator ou locação que lhe desperte interesse. 
Alta em valores relacionados ao relaxamento, ou falta de atenção dire-
cionada em momentos de tensão, simbolizam uma dessincronização 
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entre conteúdo e expectativa em relação ao usuário em um ambiente 
em que a imersão é necessária para o aproveitamento da experiência, 
como em uma cena de ação.

Essas e outras nuances, a partir do sistema proposto, podem ser 
monitoradas e transformadas em heurísticas a partir da comparação 
com elementos similares em outras obras e histórico do indivíduo. 
Heurísticas, em IHC, são regras gerais que descrevem elementos de 
uma interface com boa usabilidade. Agregando a noção de percepção 
valor, ou seja, os critérios que guiaram a escolha e levaram à decisão 
de assistir determinada obra, à qualidade das interfaces, é possível 
inferir regras, ou heurísticas, específicas sobre o gosto de cada usuário, 
totalmente personalizadas em função das leituras dos padrões neurais. 
Dessa forma, é possível buscar um determinado conjunto de heurísticas 
nas obras a serem recomendadas, e sugerir apenas aquelas que atendem 
a patamar mínimo.

Para um filme de longa metragem, por exemplo, pode-se relacionar 
todos os momentos em que houve uma alteração substancial na atenção 
e no desinteresse com o roteiro do filme. Mapeando os padrões, pode-
-se elaborar as heurísticas em forma de matriz atenção ou relaxamento 
X roteiro. Usando como exemplo um filme de ação: durante a fruição, 
o indivíduo mostrou maior envolvimento emocional com cenas diurnas 
na praia, envolvendo o ator X, enquanto o ator Y não estava em cena. 
Também mostrou menor atenção em cenas noturnas, na cidade, com 
o ator Y. O algoritmo de recomendação passaria a procurar filmes de 
ação em que o ator X está na praia e onde o ator Y não está no elenco. 
Ao longo do tempo, as heurísticas serão atualizadas com novos dados, 
de outras obras, em momentos emocionais distintos.
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Como valores manipuláveis providos pelo modelo proposto, as heu-
rísticas representam as características da fruição midiática do usuário. 
Podem ser utilizadas na construção de recomendações mais relevantes 
a audiências por meio do aperfeiçoamento do paradigma de filtragem 
por conteúdo, que utiliza marcadores descritivos de modo a gerar 
correlações entre conteúdos por meio do conhecimento acumulado. 
A partir da constante obtenção implícita de dados de maneira pervasiva 
e em tempo real da interação, o uso das heurísticas formadas via ICM 
proposta se mostra como evolução à filtragem por conteúdo ao extrair 
de maneira mais profunda pontos de interesse em uma obra midiática. 
Esse processo agiliza a construção do perfil de consumo do espectador 
em questão, evitando a ocorrência de problemas relacionados à calda 
longa e a escassez de dados dentro da plataforma. É também capaz 
de minimizar a carga de processamento na interpretação do feedback 
exigido para o funcionamento do algoritmo, uma vez que dispensa a 
necessidade de análise da escrita explícita em linguagem natural, que 
pode ser subjetiva e ambígua.

O uso do modelo baseado em ICM também se mostra promissor 
face aos obstáculos referentes à implementação de algoritmos de reco-
mendação baseados somente em filtragem colaborativa. Uma vez que 
não depende diretamente da criação e correlação entre perfis que repre-
sentam grupos de usuários, o conjunto apresentado pode ser utilizado 
inclusive em ambientes pouco populosos sem que a recomendação seja 
comprometida pela falta de similaridade, caso de gray sheeps presentes 
em sistemas filtrados via colaboração. Em outras palavras, mesmo em um 
ambiente recém estabelecido e com baixa massa de usuários, por meio 
da leitura e interpretação de ondas neurais em tempo real, heurísticas 



165

meistudies

que formam o perfil do usuário já poderiam ser obtidas e utilizadas 
para recomendação antes mesmo do fim de uma primeira interação com 
conteúdo. Tal disponibilidade de sugestões personalizadas de consumo 
não é possível em sistemas puramente baseados em filtros colaborati-
vos, uma vez que dependem da compreensão do perfil do usuário por 
meio do uso contínuo da plataforma, seguida pela adequação em um 
dos grupos correlatos às suas características.

Conclusão

Este artigo descreveu o uso de uma ICM, baseada em EEG, para 
leitura, tratamento, armazenamento e recuperação de dados sobre o 
comportamento das ondas neurais de um usuário durante a fruição 
audiovisual, com o intuito de obter informações acuradas sobre as 
suas preferências individuais, para serem usadas em um sistema de 
recomendação de conteúdos.

Para realização da pesquisa foi utilizado um dispositivo de EEG 
disponível no mercado, que serviu como meio para obter os dados refe-
rentes às ondas cerebrais. Foram feitos testes com usuários, utilizando o 
dispositivo, para aferir a possibilidade de extrair informações relevantes 
para o desenvolvimento de um sistema de recomendação baseado em 
uma ICM. Os resultados foram dispostos graficamente, por meio de 
uma aplicação desenvolvida em Python, e se mostraram satisfatórios 
para os objetivos deste artigo.

Considerando o atual estágio da pesquisa, algumas limitações pre-
cisam ser elencadas. A primeira delas se refere ao hardware utilizado, 
a leitora EEG MindWave Mobile. Embora o dispositivo seja capaz 
de coletar os sinais das cinco ondas emitidas pelo cérebro humano, 
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mostrou-se como um fator limitador da pesquisa. Além de possuir ape-
nas um eletrodo para a captação das ondas, a leitora possui uma baixa 
autonomia energética, sendo necessária a constante troca de baterias 
durante as sessões de testes. Uma vez que na ótica da empresa o dispo-
sitivo seria majoritariamente utilizado em interações com aplicativos 
feitos pela mesma, também não dispõe de ampla documentação, pre-
judicando o processo de desenvolvimento de softwares que utilizem a 
plataforma. A maneira como a leitora encapsula de forma simplificada 
os dados obtidos também se mostra como um ponto negativo, visto 
que a empresa não disponibiliza as fórmulas de transformação das 
informações coletadas nos resultados indicados.

Além disso, é preciso ressaltar limitações nos testes com usuários, 
que se restringiram a oito indivíduos. Trata-se de um número insuficiente 
para gerar conclusões mais precisas sobre a eficiência e a eficácia do 
sistema, indicando apenas um potencial uso do software.

Por se tratar de uma pesquisa em andamento algumas atividades 
ainda estão previstas para trabalhos futuros, que não foram concluídas 
até o momento por limitações referentes ao dispositivo utilizado para 
captura dos sinais, e ao momento de pandemia que impossibilitou a 
testagem com um número maior de usuários. Os próximos passos para 
a evolução da pesquisa serão definir um padrão de heurísticas con-
templando o envolvimento emocional, ou o quanto o indivíduo gostou 
ou não das obras (e de trechos delas) por meio da análise das ondas 
neurais. A alimentação do novo sistema de recomendação deve partir 
dessas heurísticas, atendendo o objetivo 7 descrito na seção de métodos 
deste artigo. Além disso, é preciso consolidar o sistema utilizado para 
análise gráfica das ondas lidas, uma vez que os testes foram realizados 
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com número reduzido de participantes. Finalmente, estão previstos 
testes com um maior número de usuários, utilizando um dispositivo de 
maior capacidade de leitura, mais estável e potente.

Finalmente, é preciso destacar alguns elementos éticos sobre a 
presente pesquisa. No contexto de ICMs, como descrito por Zeng et al. 
(2021), faz-se necessário o uso responsável de tecnologias que visam 
obter acesso aos dados referentes ao funcionamento e dinâmica cerebral 
de um indivíduo, visto sua natureza sensível à privacidade do usuário. 
“Os sistemas tecnológicos precisam se comportar de modo que sejam 
benéficos para as pessoas, além de simplesmente alcançar objetivos 
funcionais ou resolver problemas técnicos” (Stephanidis et al., 2019). 
Para isto, é importante enfatizar que cuidados relacionados à proteção 
destes dados foram e deverão ser tomados em pesquisas com o uso desta 
tecnologia. Da mesma forma, elementos éticos e legais, como a Lei 
Geral de Proteção dos Dados, são prerrequisitos, tanto para a pesquisa, 
quanto para a divulgação dos resultados. Em função disso, os desafios 
sobre ética, privacidade e segurança, descritos por Stephanidis et al. 
(2019), estão presentes na pesquisa, especialmente para inibir usos 
inadequados ou irresponsáveis.
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Do show do eu ao (des)controle do microfone em 
tempos de pandemia: novas reflexões sobre estética 

e conteúdo do telejornalismo

Renato Ferreira de Moraes1

Valquíria Aparecida Passos Kneipp2

A partir de dois recortes da realidade local, o artigo busca uma nova 
reflexão sobre as mudanças estéticas e de conteúdo no telejornalismo 
ocorridas em função de alterações na economia política dos veículos de 
comunicação e, particularmente, a partir de 2020, em virtude do distan-
ciamento social determinado pela pandemia de Covid-19. A referência 
para o primeiro recorte é um estudo realizado pelos autores (Kneipp & 
Moraes, 2020) sobre o conteúdo do Bom Dia RN (ou BDRN), telejornal 
produzido e veiculado pela InterTV Cabugi, afiliada da Rede Globo em 
Natal, Rio Grande do Norte. A pesquisa apontou, na análise de cinco 
edições do noticioso, veiculadas em abril de 2020, a existência de um 
telejornal monotemático, com média de 80% da cobertura dedicada à 
pandemia ou assuntos a ela transversais. A investigação atual buscou res-
ponder a problemática sobre a continuidade do telejornal monotemático 
depois de mais de um ano de pandemia, para compreender e acompanhar 
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o conteúdo editorial do telejornalismo regional no Nordeste, com uma 
comparação do Bom dia RN e RNTV Primeira Edição (RNTV1).

O objetivo da pesquisa foi, a partir da comparação entre 2020 e 2021 
do BDRN, investigar a permanência da temática focada na pandemia com 
base na categorização de três editorias identificadas como Coronavírus3, 
Transversais4 e Outros5 para acompanhar e identificar a organização e 
mudança das estratégias editoriais do telejornal regional. O recorte e 
comparação de dois telejornais da mesma emissora se justifica por se 
tratar dos informativos com maior audiência no estado, e também por 
apresentarem uma cobertura de maior amplitude na região.

O referencial teórico partiu da trajetória social da mídia, de Briggs 
& Burke (2006), da midiatização da sociedade proposta por Hjarvard 
(2012) e considerações de Harvey (2020) sobre a política anticapitalista 
que se impôs devido à pandemia do novo coronavírus. Com esse estudo 
comparativo, agora através da análise de outras cinco edições do telejor-
nal, veiculadas de 14 a 18 de junho de 2021, buscou-se uma comparação 
entre os dados apontados no trabalho anterior, de forma a responder 
se o tema pandemia continua sendo prioridade no noticioso local e se 

3. Nesta categoria foram consideradas as matérias relacionadas a números locais 
e nacionais da pandemia, notícias sobre restrições de aglomerações, auxílio 
financeiro instituído pela União, atividades de desinfecção de locais públicos, 
suspensão de aulas, dicas de prevenção, entrevistas com especialistas e ou 
personagens diretamente ligados à doença (Kneipp & Moraes, 2020).

4.  Aqui foram inseridas as matérias relacionadas às consequências econômicas e 
sociais do isolamento, suspensão de atividades esportivas e culturais e, ainda, 
mudanças de costumes e estratégias de relacionamento com o público de setores 
não diretamente envolvidos com o combate à pandemia, bem como as medidas 
de saúde auxiliares no combate à doença, mas que já faziam parte da rotina da 
população, tais como campanhas de vacinação (Kneipp & Moraes, 2020). 

5. Na categoria outros foram inseridas as matérias relacionadas à segurança pública, 
problemas urbanos, trânsito, acidentes, previsão do tempo e esporte, estas últimas 
desde que não relacionadas diretamente à pandemia (Kneipp & Moraes, 2020).
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as mudanças estéticas ainda predominam. A exemplo da pesquisa feita 
em 2020, trata-se de estudo de caso, que nos auxilia na compreensão 
de fenômenos individuais, organizacionais, sociais e políticos.

Ainda com o foco voltado para mais um aspecto da nova ecologia dos 
meios, adotou-se outro recorte da mesma emissora para apontar, a partir 
da análise crítica de uma edição de outro telejornal, RNTV 1ª Edição, o 
grau de utilização de imagens não profissionais na composição do noti-
ciário, bem como o percentual de material voltado ao entretenimento na 
edição das reportagens. Em observação anterior, os autores verificaram 
um acréscimo significativo de utilização de imagens apócrifas, tais como 
de câmeras de vigilância e vídeos enviados por telespectadores, além 
de uma estética de entretenimento, na comparação de duas edições do 
telejornal (de 16 de abril de 2018 e 27 de janeiro de 2020).

A exemplo do estudo anterior, a análise televisual, agora tendo como 
recorte uma edição do telejornal veiculada em 28 de junho de 2021, 
também uma segunda-feira, realizou-se com base em Araújo (2006) e 
França (2006). Como referencial teórico, utilizou-se a abordagem de 
Andrade (2018) a respeito do uso de imagens apócrifas no jornalismo 
e de Sibilia (2008) sobre a inserção do indivíduo como protagonista no 
cotidiano das imagens em rede, bem como em Sodré & Paiva (2002) sobre 
o ambiente festivo do telejornal e Dejavite (2006) sobre infotenimento.

Assim, buscou-se responder se o telejornal manteve a estratégia de 
adotar um tom mais popular, característica de seu principal concorrente, 
o que sinalizou para a adoção de novas estruturas do fazer jornalístico, 
um simulacro de auditório online para permitir uma participação do 
telespectador na pauta e na produção do noticiário. Tal característica não 
foi observada neste estudo, com o telejornal adotando uma linguagem 
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voltada para assuntos relativos à pandemia da Covid19, embora com 
estratégias de edição e computação gráfica para tornar o noticiário 
mais atraente do ponto de vista estético e incentivar a participação do 
telespectador.

De acordo com Yin (2001), por se tratar de fenômeno contemporâneo, 
esta pesquisa possui as características de um estudo de caso.

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida 
quando se colocam questões do tipo “como” e “por que”, quando o 
pesquisador tem pouco controle sobre os eventos e quando o foco 
se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum 
contexto da vida real (2001, p. 19).

Neste caso em específico, o que significou o avanço e o atual estágio 
da pandemia e, ainda, as estratégias de conquista da audiência na estética 
dos telejornais. É o que abordaremos no próximo tópico com a apresen-
tação dos dados atualizados e a análise e comparação dos programas.

A Pandemia no Cotidiano e a Abordagem do Bom Dia RN

No Brasil, televisão e telejornalismo surgem quase simultaneamente, 
sendo a primeira emissora de TV (TV Tupi) inaugurada em São Paulo 
no dia 18 de agosto de 1950 e o primeiro telejornal (Imagens do Dia), 
implantado no dia seguinte. Setenta e um anos depois de sua implanta-
ção, a TV sofre forte influência da internet, que por sua vez está inserida 
num contexto marcado pela disseminação de desinformação (notícias 
falsas), particularmente no que diz respeito à pandemia. “Alguns críticos 
até temem que a Internet mine todas as formas de ‘autoridade’, afete 
negativamente o comportamento e ameace a segurança individual e 
coletiva” (Briggs & Burke, 2006, p. 14).
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 Temas como estes (pandemia e desinformação) têm forte influência 
sobre o tecido social em função da midiatização. Conforme Hjarvard 
(2012, p. 64), “por midiatização da sociedade entendemos o processo 
pelo qual a sociedade, em um grau cada vez maior, está submetida ou 
torna-se dependente da mídia e de sua lógica”. Isso acontece de duas 
formas: a) com os meios integrados a outras instituições e b) com os 
próprios meios adquirindo essa característica de instituições sociais.

O último acontecimento similar à pandemia do Coronavírus foi em 
1918, com a gripe espanhola, que durou cerca de dois anos. Em sua 
análise anticapitalista em tempos de coronavírus, Harvey (2020) con-
sidera que a pandemia é causada por vírus que mudam o tempo todo e 
que a capacidade de mutação depende das ações humanas. “A forma 
como os seres humanos interagem uns com os outros, se movem, se 
disciplinam ou se esquecem de lavar as mãos afeta a forma como as 
doenças são transmitidas” (2020, p. 14).

A pandemia acarretou em alterações estéticas também no jornalismo. 
O isolamento social como medida principal de enfrentamento da Covid 
19 acarretou na adoção de novas práticas sociais para o exercício pro-
fissional, considerado como essencial na regulamentação das medidas 
de combate à doença.

Tais alterações foram também observadas no Bom Dia RN, exibido 
de segunda a sexta, das 6 às 8 horas da manhã, pela InterTV Cabugi 
em todo o estado do Rio Grande do Norte. A escolha do Bom Dia RN 
deveu-se pelo fato de o telejornal ser líder de audiência em relação aos 
demais exibidos pelas emissoras do estado, e também pela credibilidade 
que detém junto ao público.
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Entre estas novas práticas estão a adoção de dois microfones, 
quebrando uma regra clássica do telejornalismo em que é negado 
ao entrevistado o manuseio do microfone, na medida que o controle 
do equipamento pelo jornalista significa também o controle sobre a 
entrevista. A mudança acarretou também em alterações estéticas, pois 
ao manusear o microfone o entrevistado tende a voltar o olhar para a 
câmera e não para o entrevistador.

Outra prática adotada nas redações foi a reportagem em home office e 
a simplificação de recursos técnicos Isso permite que o repórter, com um 
equipamento mínimo, que inclui uma câmera, um tripé e um microfone, 
ou com o próprio celular, faça a coleta de informações, receba vídeos de 
colaboradores via internet, ou solicite aos entrevistados que enviem a 
colaboração na forma de um depoimento. Tal prática também influi na 
estética do telejornalismo, na medida em que as imagens transmitidas 
pela internet nem sempre chegam com a qualidade habitual em relação 
às captadas pelas câmeras digitais.

Em relação à passagem, verifica-se aqui também uma quebra de 
paradigma sobre esse componente da reportagem em telejornalismo. 
Ao invés de deslocar-se ao local do acontecimento (Paternostro, 1987), 
o repórter se insere remotamente na matéria durante a realização da 
entrevista.

A terceira nova prática identificada no Bom Dia RN é a entrevista 
por meio de um programa de comunicação pela internet, através de 
conexão de voz e de vídeo (Skype). Os apresentadores utilizam o sof-
tware para realizar entrevistas ao vivo, o que, às vezes, também influi 
na estética do telejornal em função da qualidade da imagem, também 
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devido a oscilação do sinal da internet, que interrompe e atrapalha a 
fluência da entrevista.

Para a análise do telejornal, Kneipp & Moraes (2020) distribuíram o 
material coletado durante uma semana por categorias assim distribuídas: 
1-) Coronavírus, 2-) Transversais e 3) Outros. Conforme a Figura 1, 
com essa distribuição do material, configurava-se, então, um telejornal 
monotemático, com ênfase para os assuntos relacionados à pandemia, 
que ocupavam, em média, 80% do noticioso.

Figura 1

Distribuição Percentual do Bom Dia RN por Editorias

Nota. Adaptado de Kneipp & Moraes (2020, p. 301)

Passados 26 meses da pesquisa inicial e já num contexto modificado, 
com a descoberta de novos meios de combate, a chegada da vacina e 
o relaxamento das medidas de restrição, observou-se um telejornal 
voltado para a cobertura vacinal, mas com menor ocorrência de temas 
transversais à pandemia. Deste modo, o jornal passa a ocupar o tempo do 
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noticioso com temas relacionados à segurança pública e ao cotidiano da 
cidade, caracterizados nesta pesquisa como Outros, conforme a Tabela 1.

Descaracteriza-se, dessa forma, o jornal monotemático observado 
no estudo anterior.

Tabela 1
Conteúdo do Bom Dia RN Distribuído por Editorias

Data Coronavírus Transversais Outros Total

14/06/2021 54 min 46 seg 20 min 27 seg 1h 9 min 56 seg 2h 25 min 9 seg

15/06/2021 1h 16 min 26 seg 7 min 25 seg 1h 1 min 25 seg 2h 25 min 16 seg

16/06/2021 1h 2 min 59 seg - 1h 22 min 45 seg 2h 24 min 44 seg

17/06/2021 1h 4 min 5 min 42 seg 1h 14 min 04 seg 2h 23 min 46 seg

18/06/2021 1h 20 min 54 seg 1 min 23 seg 1 h 2 min 12 seg 2h 24 min 29 seg
Elaborado pelos Autores

Antes do advento da vacina, segundo Harvey (2020), as autoridades 
públicas e os sistemas de saúde não estavam preparados para o enfren-
tamento e não dispunham de funcionários suficientes para enfrentar 
o que classificou de uma vingança da natureza contra o maus-tratos 
ao meio ambiente. “Quarenta anos de neoliberalismo na América do 
Norte do Sul e na Europa tinham deixado o público totalmente exposto 
e mal preparado para enfrentar uma crise de saúde pública deste tipo” 
(2020, p. 17).

Em 17 de janeiro de 2021, com ampla cobertura da mídia de todo o 
país, a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, moradora de São Paulo, 
foi a primeira pessoa vacinada no Brasil contra a Covid 19. O início 
das campanhas de imunização alterou a estrutura do telejornalismo dos 
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principais veículos de comunicação, em nível nacional, com atualização 
diária e sistemática dos índices locais e nacional, a chegada de novas 
vacinas e medicamentos.

Figura 2
Distribuição do Bom dia RN por Editorias, em Termos Percentuais

Elaborado pelos Autores.

Figura 3
Comparativo de Ocorrência de Matérias da Editoria Coronavírus no 
BDRN

Elaborado pelos Autores
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O BDRN, agora inserido num contexto de relaxamento das medi-
das de distanciamento social, o telejornal também volta o foco para 
a vacinação, mas deixa de ser monotemático, com uma distribuição 
média quase igualitária entre as matérias relacionadas à pandemia e/ou 
a ela transversais (49,34%) com outros assuntos (50, 66%). Com essa 
configuração, chega-se à seguinte distribuição percentual das editorias 
Coronavírus, Transversais e Outros nos telejornais da semana de 14 a 
18 de junho de 2021, conforme a Figura 2.

Numa análise em separado das estatísticas por editorias, incluindo 
os cinco telejornais do estudo anterior e os cinco da pesquisa atual, 
constatou-se que a abordagem de assuntos relacionados à Coronavírus 
registrou a seguinte evolução (mínima de 23% e máxima de 64% do 
telejornal, com média de 41%), conforme a Figura 3.

Figura 4
Comparativo de Ocorrência de Matérias na Editoria Transversais no 
Bom Dia RN

Elaborado pelos Autores.
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No que diz respeito aos assuntos Transversais, a Figura 3 mostra 
um decréscimo (ocorrência máxima de 50% e mínima 0%, com média 
de 22%) no telejornal.

Com o decréscimo de assuntos Transversais, o telejornal dedica 
tempo maior à segurança pública e ao cotidiano, inseridos na editoria 
Outros, saindo de um percentual de 11% no estudo anterior para até 
56% no atual, com média de 24%, vide Figura 5.

Figura 5
Comparativo de Ocorrência de Matérias na Editoria Outros no Bom 
Dia RN

Elaborado pelos Autores

Além da análise dos temas do telejornal, busca-se, com este estudo, 
observar de que forma o telejornalismo utiliza imagens amadoras na 
composição do material, o que foi feito com um estudo de outro tele-
jornal da emissora, o RNTV 1, assunto do tópico a seguir.
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RNTV 1, Infotenimento e Imagens Apócrifas

O RNTV 1ª Edição (ou RNTV 1) é veiculado ao meio-dia, de segunda 
a sábado, pela INTERTV - RN6, afiliada da Rede Globo em Natal (RN). 
No geral, a emissora é líder de audiência no estado. A exceção é justa-
mente nesse horário. Desde 2012, segundo Bezerra (2017), o Patrulha da 
Cidade, programa policial exibido pela TV Ponta Negra, afiliada do SBT 
no RN, ocupa o primeiro lugar. O Patrulha da Cidade é um programa 
policialesco cuja pauta é centrada no cidadão vítima, conforme descreve 
Araújo (2006)7. Para França (2006, p. 7), “essa presença do ‘homem do 
povo’ na TV, encenando um cotidiano de dor, miséria, esquecimento, é 
um fenômeno que veio se intensificando a partir da década de 90”.

Segundo colocado em audiência no RN, o telejornal da INTERTV 
vem passando por constantes mudanças estéticas, particularmente com 
uma pauta mais voltada para o infotenimento e identificação do teles-
pectador por meio da participação como prossumidor.

Trata-se de um ambiente similar a uma estrada de mão dupla. 
Em tempos de interconectividade, novos comportamentos ligados ao 
que Sibilia (2008) chama de Show do eu apontam para a valorização da 
exposição individual, onde até mesmo a intimidade se insere no mundo 
do espetáculo. E o sistema midiático tem estado atento a valorizar essa 
postura do cidadão em se apresentar para o mundo, narrar os aconteci-
mentos, ser ouvido e virar protagonista da própria e de outras histórias.

6. A emissora veicula, também de segunda a sábado, às 19h10, um terceiro telejornal, 
o RNTV 2ª Edição (RNTV 2), com duração eu varia entre 25 e 30 minutos, 
conforme a programação da rede.

7. Com a ressalva que programas populares não obedecem a um padrão rígido, ou 
seja, misturam num mesmo pacote mais de uma característica, Araújo (2006) 
analisa que o cidadão é inserido na programação a partir de cinco situações-
modelo: o circo, o tribunal-divã, a máquina de sonhos, os games e as vítimas.
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Diante desse quadro, buscou-se identificar de que forma o telejor-
nal respondia a essa demanda com um estudo comparativo entre duas 
edições do telejornal, de 16 de abril de 2018 e 27 de janeiro de 2020, 
com base nas seguintes características: uma ampliação da participação 
do telespectador, de maneira direta, com comentários exibidos ao vivo 
no telejornal, bem como a utilização de imagens não profissionais no 
telejornal. Na edição do dia 16 de abril de 2018, observou-se a seguinte 
estrutura, disposta na Tabela 1.

Tabela 1
Estrutura do RNTV1 de 16 de Abril de 2018

Editoria Tema Nº de matérias Duração

Cidades Acidentes 2 3 min 27 seg

Cidades Violência urbanaa 3 11 min 03 seg

Cidades Clima 1 3 min 47 seg

Cidades Estrutura urbana 1 3 min 32 seg

Política Administração 1 18 min 02 seg

TOTAL 5 7 42 min 34 seg
Nota. a. Uma das matérias sobre assassinato foi desdobrada em duas, incluindo um 
link ao vivo tendo como pauta o velório da vítima.
Elaborado pelos Autores.

Além disso, buscou-se analisar de que forma o telejornal utilizava 
imagens não profissionais ou apócrifas (Andrade, 2018) na composição 
do informativo. A análise do material apontou para seguinte distribui-
ção: 9,9% de imagens amadoras e 90.1% de imagens profissionais. 
Para efeitos deste estudo, imagens amadoras (ou apócrifas) são aquelas 
extraídas de câmeras de vigilância ou enviadas por telespectadores. por 
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meio de canais disponibilizados pela emissora. E imagens profissionais 
são as de estúdio e também as externas captadas por cinegrafistas e/ou 
repórteres da própria emissora (neste caso, em forma de videorrepor-
tagem ou como apoio para notas cobertas).

Em 2020, o telejornal ganha novo formato e passa a ter mais de duas 
horas de duração. De forma a comparar como o informativo jornal se 
estruturou a partir das mudanças na programação da emissora, utilizou-
-se como referência a edição do dia 27 de janeiro de 2020. Na análise, 
verificou-se que, de modo geral, foram inseridas à pauta do telejornal 
assuntos classificados como de infotenimento, além da participação do 
telespectador com a exibição de comentários em tempo real sobre os 
temas abordados, uma estrutura disposta na Tabela 2.

Tabela 2
Estrutura do RNTV1, Edição de 27 de Janeiro de 2020

Editoria Tema Nº de matérias Duração

Cidades Acidentes 1 48 seg

Cidades Violência 10 30 min 10 seg

Cidades Carnavala 1 3 min 02 seg

Cidades Abandono de animais 1 6 min 20 seg

Cidades Urbanismo 1 3 min 30 seg

Serviço Concurso público 1 5 min 18 seg

Cidades Lançamento novela 1 1 min 12 seg

Telespectador Comentários 2 6 min 37 seg

TOTALb 8 18 1 h 14 min 7 seg

Nota. a. Inclui uma chamada para a matéria durante o programa. b. Tempo total inclui 
a abertura do telejornal. Elaborado pelos Autores
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Segundo Dejavite (2006), o termo “infotenimento” surgiu na década 
de 1980, mas ganhou força no fim dos anos 1990, quando passou a ser 
empregado por profissionais e estudiosos da área da comunicação como 
sinônimo de jornalismo que fornece informação, prestação de serviço 
e, ao mesmo tempo, diverte o telespectador. A autora destaca que o 
jornalismo rendeu-se a esse panorama de preferências do telespectador. 
“No jornalismo, as matérias de entretenimento são consideradas um 
subproduto ou, até mesmo, maneira de desviar a atenção do receptor 
de assuntos tidos como de maior importância, que são os de política e 
economia” (Dejavite, 2006, p. 14).

No estudo em questão, assim como passa a participar do programa 
através de espaço para comentários, o telespectador se insere na pro-
grama fornecendo material em áudio e vídeo, o que culmina em um 
aumento no percentual de imagens não profissionais na composição do 
telejornal. Na edição de 27 de janeiro de 2020, isso resultou em novo 
aumento do uso de imagens amadoras (25,5% contra 74,5% de imagens 
profissionais) no telejornal.

Um ano e seis meses depois do estudo, a tabulação do material (cole-
tado em 28 de junho de 2021) indica um telejornal mais diversificado, 
agora com prioridade para assuntos relacionados à vacinação, além da 
inserção de recursos gráficos em estúdio para composição do material. 
Neste caso, um quadro denominado Corrida da Vacina, que mistura 
informação e entretenimento em linguagem de jogos para estimular 
a participação do telespectador. Computado no âmbito das matérias 
relacionadas à vacinação, o quadro ocupa 7 min e 53 seg do telejornal, 
sendo exibido em três partes, na última com participação e comentários 



186

meistudies

de internautas-telespectadores exibidos ao vivo. Desta forma, a estrutura 
atual do telejornal está disposta na Tabela 3.

Tabela 3
Estrutura do RNTV1 exibido em 28 de junho de 2021

Editoria Tema Nº de 
matérias Duração

Cidades Vacinação 7 31 min 27 seg

Cidades Acidente trânsito 1 2 min 34 seg

Cidades Incêndio hotel 1 47 seg

Cidades Protesto (vacinação presos) 1 8 min 55 seg

Segurança Crime (assassinato) 1 2 min 6 seg

Segurança Crime ambiental 1 7 min 59 seg

Segurança Roubo mercadinho 1 1 min 06 seg

Cidades Projeto cultural comunitário 1 8 min 47 seg

Cidades Falta de água 1 4 min 28 seg

Cidades Acidente praia 1 3 min 3 seg

Cidades Pesca 2 1 min 27 seg

Cidades Homenagem jipeiro 1 47 seg

Cidades Procissão marítima 1 1 min 25 seg

Telespectador Comentários 9 2 min 24 seg

TOTAL 1h 13 min 10 seg

Elaborado pelos Autores.

A exemplo do estudo anterior, verificou-se que o telejornal recorre 
a imagens amadoras tanto para a composição de notas cobertas quanto 
para as reportagens produzidas pela equipe do noticioso. Desta forma, 
com a diversificação dos assuntos, registrou-se novo aumento no uso 
de imagens amadoras em relação às edições anteriores, agora na ordem 
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de 38,2% de imagens amadoras e 61,8% de imagens profissionais. 
Na Figura 6 é possível observar o aumento progressivo do uso de ima-
gens amadoras pelo telejornal.

Figura 6
Comparativo sobre uso de imagens amadoras e profissionais no RNTV1 
(em %)

Elaborado pelos Autores

Além disso, verificou-se que o tom festivo do telejornal se insere 
numa estratégia de identificação com o local, conforme analisam Sodré 
& Paiva (2002).

uma atmosfera sensorial (um ethos) de ‘praça pública’, no sentido 
trabalhado por Bakhtin, isto é, a praça como feira livre das expres-
sões diversificadas da cultura popular (melodramas, festas de largo, 
danças, circo, etc) ou como lugar de manifestação do espírito dos 
bairros de uma cidade. (2002, p. 106)

A praça pública é representada pelas cidades do Rio Grande do Norte, 
no quadro Corrida da Vacina, simulando virtualmente uma competição 
entre elas, em cada edição do telejornal, onde é exibida uma sequência 
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classificatória, representada por ícones animados, sendo que o primeiro 
colocado é o município que está vacinando pessoas com a menor idade. 
Essa praça pública é composta por ingredientes como informação (dados 
sobre faixa etária de vacinação) e entretenimento (ícones animados) e 
a participação do público (pelo WhatsApp) no exercício de adivinhar 
quais são as cidades representadas.

Considerações

A partir da comparação entre 2020 e 2021 essa pesquisa inicialmente 
identificou, que no BDRN as editorias caracterizadas como Coronavírus 
e Transversais, que predominaram no primeiro ano – chegando a juntas 
ocupar cerca de 80% do conteúdo do telejornal, em 2021 passaram para 
um segundo plano e, desta forma abriu espaço para a editoria Outros, 
que chegou a média 50%.

Desta forma acompanhou-se a mudança das estratégias editoriais 
do telejornal durante os dois recortes analisados. Levando-se em con-
sideração que no primeiro ano a pandemia exigiu mais informação, 
a emissora focou mais intensamente a sua produção nos assuntos de 
interesse público, como uma forma de informar e ensinar a população 
do Rio Grande do Norte a lidar com esse novo momento da saúde 
pública mundial.

Já no segundo recorte analisado durante a pesquisa, identificou-se 
uma alteração na cobertura das três editorias caracterizadas como Coro-
navírus, Transversais e Outros. Sendo que o protagonismo atribuído em 
um primeiro momento pelas editorias Transversais e Coronavírus foi 
reduzido e equilibrado com a editoria Outros.
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Este estudo também envolveu diversos aspectos do telejornalismo 
regional, que revelou também a presença da contribuição do telespec-
tador com uma espécie de show do Eu (Sibilia, 2008), por registrar 
um certo (des)controle do microfone, devido a pandemia, que impôs 
novas práticas sociais, num primeiro momento e depois por conta da 
concorrência com outras emissoras, que se especializaram em sensa-
cionalismo e infotenimento.

Assim, também podemos identificar e refletir sobre essas novidades 
estéticas e de conteúdo nos telejornais do RN, por meio da análise de 
edições do RNTV Primeira Edição, sendo uma de 2018, 2020 e 2021. 
Foi observado que as imagens amadoras ocupavam 9,9% do total de 
imagens na primeira amostra (2018), 25,5% na segunda (2020) e 38,2% 
(2021) na última, representando um aumento absoluto de 28,3% e um 
aumento relativo de 285%, quando comparamos a primeira e a última. 
Consequentemente, as imagens profissionais ocupavam 90,1% do total 
de imagens do telejornal na primeira amostra (2018), 74,5% na segunda 
amostra (2021) e 61,8% na última (2021), com uma diminuição absoluta 
de 28,3% e uma diminuição relativa 31,4%, no mesmo período.

Estes números revelam que no cenário de sociedade midiatizada, a 
participação do telespectador se impõe como uma forma extremamente 
necessária para a sobrevivência e audiência do telejornalismo regional. 
Sendo que uma outra característica deste processo de midiatização levou 
a emissora a usar, neste recorte específico, a inclusão de infotenimento, 
como uma forma de incentivar a participação do telespectador, em um 
quadro baseado em artes animadas denominado Corrida da Vacina. 
Onde alguns desenhos animados, representando as cidades do estado, 
disputam uma corrida baseada na idade na qual está sendo realizada a 



190

meistudies

vacinação do município. Os telespectadores usam o WhatsApp para par-
ticipar e identificar as cidades simbolizadas na corrida. Apesar de haver 
informação e prestação de serviço sobre a faixa etária de vacinação, o 
quadro se caracteriza pela mistura de informação com entretenimento 
(Dejavite, 2006), por meio da simulação de uma corrida virtual com 
ícones que representam os municípios do Rio Grande Norte, com a 
participação efetiva dos telespectadores.
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O olho subjetivo do profissional (fotógrafo, 
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Quando se pensa em processos artísticos e criativos associados a 
projetos televisivos ou audiovisuais, as ideias de McLuhan (1969) e suas 
teorias das extensões humanas continuam atuais em relação aos produtos 
midiáticos que, em sua maioria portam uma estética com vínculos não 
muito precisos com a arte digital de maneira geral, como a fotografia, 
que obviamente provoca rupturas e exigem uma crítica aos modos de se 
fazer produção na última década. Pensar as atuais experiências digitais 
é também propor as possibilidades de se encontrar elementos e mode-
los novos que auxiliem na construção de novos produtos midiáticos 
ou possíveis dispositivos novos. O objetivo deste trabalho é estudar 
a ideias de McLuhan quando projeta suas construções conceituais. 
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A ideia deste trabalho é discutir o contexto tecnológico atual e analisar 
a obra televisiva de Fernando Faro (2007) que tem princípios estéticos 
minimalistas ao simular o olho e o cérebro humanos na utilização hábil 
da câmera e dos poucos e elementares recursos de edição. O conceito 
tecnológico de extensões humanas de McLuhan (1969) contribui de 
maneira especial e essencial à análise dos enquadramentos, dos planos 
fechados em detalhes como se reconstituíssem uma unidade perdida 
que existia somente no mundo tribal.

Outro objetivo deste trabalho é o de analisar os elementos essenciais 
da obra de Fernando Faro, principalmente uma seleção de alguns episó-
dios do programa ENSAIO (grifo nosso), comparando-os aos elementos 
centrais ou aos conceitos fundamentais mcluhanianos. Propõe-se, ainda, 
apontar argumentos que possam justificar e contribuir, pelo menos 
parcialmente, com as discussões sobre a ruptura de limites normal-
mente estabelecidos pelo operador, pelo cinegrafista, pelo fotógrafo 
ou cameraman na criação de produtos audiovisuais. As mudanças das 
mídias digitais e os sentidos técnicos de McLuhan (1969) apontam para 
novas possibilidades técnicas e estéticas que, traduzidas nas próteses 
como extensões, substituíam e ainda substituem a função natural ou 
fisiológica e se constituem em uma grande questão estética deste autor 
naquele momento e que permanece atual e se mantém no XXI, nesta 
última década.

É este um dos sentidos técnicos que usaremos para debater, analisar 
e entender a produção audiovisual praticada nas redes sociais, incluindo 
as conexões e os compartilhamentos, que possuem um caráter sintético, 
interativo e sedimentado na linguagem. A ideia contida nos concei-
tos mcluhanianos, mais centrados criticamente possibilita, retomar e 



194

meistudies

atualizar os debates sobre o audiovisual hoje, mais exatamente, nos 
últimos anos do atual século. Marshal McLuhan (1969) e suas ideias 
fornecem elementos fundamentais para se entender e aprofundar as 
análises dos objetos culturais audiovisuais e a fronteira tênue entre o 
entretenimento e a informação que se impuseram, no contexto con-
temporâneo. Neste trabalho, pode-se optar por acrescentar ou envolver 
outras teorias que podem ser aplicadas também às novas linguagens 
dos audiovisuais na busca de modelos capazes de absorver os avan-
ços tecnológicos ou as mudanças nos modos sensíveis e diversos de 
se estabelecer as extensões como processos múltiplos de conexões e 
interações, pois todas as práticas ou intervenções culturais podem ser 
consideradas como interação, principalmente àquelas intermediadas 
por computador (Manovich, 2005).

 Buscar repostas atuais, no contexto do século XXI sobre o que são 
e em que se constituem as imagens mentais em um mundo de fatos-
-imagens, relacionadas indiretamente a um modo específico de fazer 
tecnológico. A ideia é entender, e ao mesmo tempo atualizar os conceitos 
de imagens tecnológicas, o que são e como são construídas. Algumas 
questões fundamentais: o que são as imagens? São ou não coisas que 
se relacionam a partir das intervenções do operador? Nossas indaga-
ções apontam com muito cuidado para definições mcluhanianas de um 
universo que se constitui como as próprias coisas sensíveis aplicadas 
às culturas e também às narrativas. Por isso mesmo, deve-se analisar os 
objetos concretos e também as interações como resultados do momento 
criativo, usar a tecnologia para preencher os traços e captar as emoções 
das pessoas em um processo contínuo de criação e construção.
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Pensar as imagens como interação do olho da câmera com o olho 
da objetiva da câmera, em seus vários sentidos, principalmente o de 
extensão, como as narrativas, que complementa e remete à cultura tribal, 
pensadas como resgates de narrativas na televisão ou modos de narrar, 
preservados e exercitados na era eletrônica no século XX, que no atual 
século ganha nova dinâmica e forma no contexto do digital. Tecnica-
mente, podemos apenas tratar de sugestões criativas e percorrer alguns 
vestígios do que seria as “extensões mentais” como técnica de grandezas 
narrativas que poderão ser repensadas no memento atual. Por exemplo, 
a interatividade digital, intermediada por um software, se constitui em 
um momento especial da cultura humana em que o não-interativo pode 
também ser considerado como uma versão contraditória dos processos 
atuais, mentalmente construídos que pode ser feito nos meios digitais.

O audiovisual atual, na última década do século XXI, aproveitou as 
imposições reveladoras e antecipadora que consideramos fundamental 
à uma futura e promissora construção de narrativas. Para entender um 
pouco do audiovisual nos ‘’media’’ hoje deve-se analisar as práticas 
acumuladas nos modos de ver na tela pequena do celular. Isto faz com 
que esta seja a base sólida de modelo para a narrativa audiovisual na 
atualidade, ultrapassando os modelos praticados, testados e sustentado 
pelo cinema, televisão e que agora com a internet ganha outra dimensão, 
independente das constantes metamorfoses das narrativas com imagens. 
Além da tela pequena de celular, os artistas mudaram para uma forma 
diferente, utilizando a “interatividade aberta”, e consolidaram os sof-
twares que funcionam diretamente no aprimoramento dos controles das 
ações e articulações de narrativas.
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É por meio dos principais modelos de imagens enquadradas em 
planos fechados ou planos fechadíssimos com close e super closes que 
objetivamos compreender, no sentido hermenêutico, nas narrativas para 
telas pequenas. Pensamos em uma análise como uma questão importante 
do século XXI e consequentemente para se fazer a síntese tecnológica das 
práticas do século passado para o atual. Neste mesmo sentido, estamos 
testando e experimentando os novos efeitos da evolução das tecnologias 
que se aceleram com intervalos mais curtos, provocando imediatismo e 
simbioses estranhas constatadas, principalmente em imagens artísticas, 
construídas de maneira ininterrupta. Impõe-se como atividade essencial 
repensar e atualizar os conceitos, articulando perspectivas para das 
narrativas audiovisuais, mesmo que tivesse como centro de suas aten-
ções a era tecnológica pós-industrial em que as imagens no audiovisual 
pudessem obedecer às mesmas fórmulas, no que diz respeito à dimensão 
narrativa que às imagens visuais e acústicas ganharam nas articulações 
entre imagens portadoras de narrativas ficcionais ou não. Neste sentido, 
as possibilidades digitais oferecem uma interação que existe entre um 
suposto “real” que dominou a década e se aproximou da ficção. A web 
se constituiu em “realidade” para milhões, fornecendo doses grandes 
contínuas, transformando a vida das pessoas que não faz mais muito 
sentido fazer distinção entre real e ficção, verdade e mentira. O mundo 
virtual que antes era alternativo agora é doméstico. As vidas online e 
offline são a mesma coisa.

A essência das narrativas com palavras, imagens e sons que devem 
ser rápidas se aplicam a muitas outras imagens: fílmicas, radiofônicas 
e televisivas, remetem a um sistema tecnológico fluido e mutante adap-
tável à construção de imagens narrativas. No entanto, na construção de 
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narrativas por imagens, há processos imperceptíveis que interferem na 
linguagem que constrói uma consistência rarefeita. Invenções que se 
impõem à memória, mais pela sugestão do que pela descrição verbal, mas 
com alto grau de abstração. Os exemplos, as invenções que se impõem 
são abundantes, ultrapassando os limites verbais, transformando-se em 
verdadeiros guias.

Voltando a realidade do audiovisual no século XX com a implantação 
da televisão houve uma inevitável permuta desta com o cinema, nos 
sentidos de linguagem e também de tecnologia. Este debate permite, com 
muita cautela e diversos alertas fazer análises de como o consumidor 
de audiovisuais se comporta hoje no século XXI. A força do cinema 
e o domínio da televisão fornecem argumentos e base sólida para se 
pensar o futuro e a atual produção de audiovisuais. Deste modo, tanto 
para o produtor como para o consumidor as imagens devem ser rápidas. 
O século XXI exige ao mesmo tempo leveza e rapidez. Estas caracte-
rísticas de imagens, inspiradas nos modos de vida do século XX, estru-
turam as possibilidades e características de um modelo específico de 
narrativas audiovisuais, se constituem em um roteiro técnico mediador 
dos processos de realização (Calvino,1990). Trata-se, primeiramente de 
uma velocidade mental, efeitos de extensões técnicas, como a consci-
ência de alguma coisa, colocando a própria imagem como tradutora de 
experiências concretas. Assim, a narrativa audiovisual do atual século, 
exemplificada na rapidez que provoca imprecisões dos planos fecha-
dos, modelo ou capacidade de adaptação dos sentimentos e sensações 
mentais, como acontece nos transportes das informações digitais
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Os Olhos Humano-Máquina e as Imagens Tecnológicas

Trata-se de repensar o processo criativo de produção audiovisual, 
quando se compara a objetiva da câmera com sua rapidez e precisão ao 
olho humano, provoca debates e intermináveis discussões. Nossa ideia 
é discutir e explorar as vantagens e desvantagens da união do olho da 
câmera com o olho humano, são duas sensibilidades diferentes e com-
plementares, o que o olho não percebe, a objetiva técnica da câmera 
complementa e registra, facilita o acesso ao invisível que é mostrado e 
disseminado, permitindo novas conexões e possibilidades interativas. 
O nosso objetivo principal: pensar as imagens em um processo mediático 
criativo. Pode-se considera-lo como uma proposta multidisplinar , pois 
há que se pensar sobre os entraves provocados por correntes teóricas da 
psicologia, da fenomenologia e ainda pela diversidade de análises feitas 
de imagens em seus vários estágios : os mentais como consciência e 
inconsciência, memória coletiva e cultura que se constituem em ideias 
que se complementam, mas poderão ser pensadas como um caminho 
para justificar modelos de roteiros técnicos que tentam simular a relação 
do olho humano com certos exercícios cerebrais (McLuhan, 1969).

Neste sentido, as imagens podem ser compreendidas tecnicamente 
a partir de teorias psicológicas, fenomenológicas, filosóficas e ainda 
àquelas culturais a fornecerem elementos de repertoriais, justificando 
pensar sobre os aspectos intrincados e abstratos dos movimentos simpli-
ficados como corte e fusões rápidas realizadas de maneira inconsciente e 
rápida pelo cérebro e ainda sobre as grandezas das imagens e os modos 
de torná-las concretas e organizá-las como mensagens em seus vários 
sentidos , principalmente o estético.
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Torna-se importante discutir ideias relacionadas às imagens televisi-
vas como processo complexo inclui, na dinâmica das culturas questões 
cognitivas, técnicas e interativas, em sua produção.

 Deste modo, no contexto do século atual, o propósito deste trabalho 
é o de melhor entender as fases de uma narrativa com imagens, incluindo 
as etapas de planejamento e elaboração de conteúdos e formas, antes 
mesmo de se constituírem em produto, audiovisual. Há muitos teóricos 
da imagem e as teorias se constituem como um conhecimento importante 
na elaboração de roteiros, escaletas ou plano de trabalho. No entanto, 
optamos por fazer discussões mais pertinentes e nem sempre usuais, 
como por exemplo, repensar ou retrabalhar um conceito estético que 
traduza apenas as necessidades ou exercícios mínimos que interligam 
e aproximam o olho da câmera com o olho humano e este último com 
a produção de imagens mentais. São reflexões acerca dos fenômenos 
que envolvem processos psicológicos e que de maneira sutil e imper-
ceptível interferem nas narrativas audiovisuais, e que nas estratégias de 
abordagens das imagens técnicas e suas equivalentes mentais exigem 
atenção e tratamento especiais.

Assim, o pressuposto é que as imagens técnicas, em especial as 
narrativas audiovisuais, podem e devem ser compreendidas também 
como questão filosófica, pois há elementos centrais no processo nar-
rativo audiovisual, construído, essencialmente, por imagens em um 
sentido mais amplo. Alguns destes elementos que as compõem seriam 
imperceptíveis por sua condição subjacente a uma percepção humana, 
muito rápida e automatizada, combinando aspectos culturais, temporais 
e subjetivos.
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Neste sentido, a indústria cultural, pensada em seus vários estágios 
por Walter Benjamin (1994) que, ao inserir técnicas de produção e 
reprodução de imagens com suas máquinas mediadoras, foi possível 
perceber a erupção de outras formas de construção de culturas, outros 
condicionamentos, outras capacidades de significações, tanto no contexto 
social como no político e econômico. É neste sentido que entendemos as 
imagens, como sistemas de cultura para representar uma das finalidades 
industriais mais importantes deste século: os produtos audiovisuais ou 
imagens articuladas com sons.

A dificuldade de se definir o audiovisual está na constatação de que 
sua produção se constitui de processos subjetivos delicados de percepção, 
interação entre homem e máquina, instigando-nos a repensar as imagens 
em planos fechados como autogeradora de sentidos indeterminados e 
imprevisíveis, provocando, inclusive, rupturas nos conceitos clássicos 
de narrativas audiovisuais , suscitando e exigindo uma abordagem do 
mundo mental que seria parte de outro mundo diverso daquele visto e 
registrado tecnicamente que se silencia no universo mental , solitário 
e particular do telespectador.

A principal contribuição consiste na ideia de que a produção de ima-
gens audiovisuais pode ser concretizada tecnicamente na linguagem como 
um processo mental e ao mesmo técnico, mas atua constantemente como 
tradutora e mediadora das experiências estéticas e percepção humanas. 
Estas imagens atuam não somente na transferência de conhecimento, mas 
também na participação imediata, na interação simbólica. Neste com-
partilhamento, é possível perceber o que se exprime, colocando-se em 
acordo com a linguagem, como acontece nas imagens mentais como 
“consciência de alguma coisa”.
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A produção de imagem é abarcada pela técnica, complementada pela 
imaginação criativa, em um processo consciência dos modos expressão 
e possibilidades que o contexto propicia e, por isso mesmo, impõe pen-
sar sobre as condições em que se realizam. Assim, a imagem como o 
equivalente de consciência, pressupõe a construção de sentido único e 
específico, sem ligações com o “real”. É nesse ponto que incluímos as 
atualizações técnicas, preconizando também a necessidade sine qua non 
do conhecimento da linguagem do audiovisual tanto na produção 
como na finalização do processo. Mesmo assim, o valor das imagens 
traduz circunstancialmente, como linguagem e torna-se medium, em 
um processo de atualização espacial e temporal, que possibilita trocas 
de consciências e de experiências entre os participantes, seja como 
produtor e espectador.

Muitos outros sentidos podem ser explorados na linguagem do 
audiovisual, pressupondo reações mais amplas entre os envolvidos 
em decisões delicadas de ambas as partes, uma interação entre duas 
pessoas ou mais pessoas participantes da conexão, dá-se o processo de 
coparticipação que é muito mais que mera complementação.

Pode-se acrescentar que a imagem é o medium universal e os media 
desenvolvem, ordena e aprimora a própria linguagem. Assim, o pro-
cesso técnico e criativo com imagem é também a sua reconversão em 
linguagem e esse processo pode ser conceituado como “consciência 
compreensiva” concretizada através do que foi percebido, sublinhando 
a fala oral que completa o sentido da imagem e enfatiza sua relevância 
nos meios massivos que sempre surpreende pelo modo de falar, pelo tom, 
pela cadência, não sucumbindo a mal-entendidos. É a fala no audiovi-
sual que fortalece o sentido do que foi dito nas imagens (Platão,1979) e 
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pensar as narrativas com imagens é ater-se a um conjunto de intenções 
possíveis e é por meio das especificidades que torna concreto o próprio 
sentido das imagens. Por mais eficaz que a narrativa audiovisual seja, 
ela nunca será perfeita. Apenas parte das intenções pode ser plenamente 
atingida. Os processos técnicos de ordenação e seleção geraram pos-
sibilidades a serem preenchidas ou complementadas em grau infinito.

Portanto, as imagens no audiovisual, com todas as suas potencialida-
des se impõem como base essencial de convergência, ocupam um espaço 
importante nos processos de criação, funcionam como um fenômeno. 
É neste ponto que podemos tentar entendê-las como interação, como 
troca de conhecimento imediato e não como uma mera transferência 
de acontecimentos ou ações. No entanto, mesmo diante de argumentos 
teóricos consolidados, pode-se conceituar, ainda, a imagem como alguma 
coisa impregnada de muitos sentidos, de uma infinidade de sentidos 
desconhecidos, mas possíveis de serem compreendidos.

Para que a imagem seja uma base universal para as narrativas audio-
visuais, esta base se amplia e se atualiza como conceito para justificar 
e compreender novos problemas relacionados às narrativas construídas 
tecnicamente que são entendidas como atos sintéticos. Argumenta-se que 
no modo como as narrativas acontecem, pode-se enfatizar as imagens 
não como fenômeno físico simples, mas como fenômeno articulado às 
múltiplas dimensões e funções ou protocolos adotados em sua elabo-
ração criativa. Lembremo-nos do sentido amplo necessário ao projeto 
criativo: imagens mentais, imagens tiradas da literatura, da música e das 
artes plásticas. O objetivo principal especificamente é pensar o futuro 
das imagens no século XXI, independente do conteúdo, do formato ou 
do suporte. Desse modo, as teorias que tratam dos processos técnicos, 
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psicológicos e filosóficos devem estar situadas mais apropriadamente 
como uma atitude reflexiva diante das imagens audiovisuais, como é 
vista na psicologia, muito embora tenha seu lugar, também, no modelo 
fenomenológico (Sartre, 2011).

Neste sentido, a imagem como narrativa audiovisual está relacio-
nada à percepção da “realidade”, aos valores das ações e interações, 
à construção de modos de ver que cada um decide construir, além de 
buscar um sentido, mesmo que seja a concretização de uma intuição 
(Eco, 1994).

Portanto, as imagens audiovisuais se constituem em processos mentais 
que são também construções técnicas que possibilitam visualizar o que 
foi percebido, visto, pensado e imaginado, simultaneamente interligados. 
Por isso mesmo, é mais seguro afirmar que as imagens audiovisuais são 
possíveis como o resultado de um processo de consciência perceptiva, 
explicada como um dos diversos fenômenos humanos, por exemplo, o 
funcionamento da mente humana e do sistema nervoso central. Por outro 
lado, novas formas de representação, memorização e mimese podem ser 
repensadas também como consciência e como imaginação. Assim, tor-
na-se fundamental saber, por exemplo, aspectos das estruturas psíquicas 
que designam um conjunto de particularidades abstratas, exemplificadas 
no que foi imaginado e o que não foi e ainda o significado de tudo isto, 
permeando as relações sociais, econômicas, interpessoais e afetiva na 
transmissão de conhecimento que se dá por imagem, trazendo novas 
perspectivas de se pensar os media e seus produtos.

O audiovisual no século XXI não está dissociado da indústria cultural 
e da tecnologia da informação. E a ampliação da potencialidade humana, 
como causa e efeito, mudou o modo de entender as complexidades 
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ideológicas no qual a imagem ganha relevância extraordinária. Há um 
controle total das imagens como informação. De maneira planejada, as 
pessoas são submergidas cotidianamente em um mundo de imagens que 
portam informações em quantidade acima de quaisquer limites. É neste 
sentido que uma teoria da Imagem não poderia se reduzir aos processos 
perceptivos e psíquicos, mas também às relações sociais implícitas. 
No sentido cultural, pode-se também argumentar sobre a possibilidade 
de se fazer uma teoria da imagem no contexto das produções artísticas 
coletivas que ficam fora de quaisquer imposições econômicas, mas 
também daquelas imagens como mercado que tem suas próprias leis, 
estabelecidas por instituições e seus aparelhamentos.

As narrativas ganham formas e sentidos nas imagens visuais. E é esta 
multiplicidade de forma que as tornam culturalmente forte, indo além 
de qualquer lógica econômica, institucional ou técnica. Neste sentido, 
as imagens elaboradas com finalidade específica para os media, criam 
vínculos, impõem limites, mostram divergências. No entanto, existe uma 
dinâmica na criação de regras para formato, tempo, espaço e estética, 
rompendo continuamente com os limites impostos pela necessidade do 
homem por histórias. Por outro lado, o contexto e a cultura impõem criam, 
transformam e projetam as relações entre contextos e cultura. É neste 
sentido que nos interessa discutir uma Teoria da Imagem, incluindo a 
linguagem como um processo contínuo que evolui também de maneira 
contínua, criando novas possibilidades, dependendo de como as pessoas 
a praticam. A linguagem é ao mesmo tempo imposição consciente e 
intencionalmente, pois é composta de múltiplos jogos perceptivos que 
caracterizam as múltiplas culturas e modos do próprio homem de contar 
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histórias. Compartilhar imagens é transmitir esta mesma consciência 
que naturalmente delimita e regula as práticas narrativas.

A imagem narrativa faz com que seus participantes entrem em estado 
de sincronismo ao criar uma identidade coletiva que distingue quem 
participa daqueles que não participam. É no saber narrado que as ima-
gens tomam forma, criam limites e sentidos. É na ação não há limites e 
nem identidades. Por isso mesmo, as imagens narrativas só têm sentido 
dentro de um projeto estético específico, surgindo ideias simultâneas 
e rápidas dirigidas a um público idealizado. Assim, as imagens criam 
novas formas e ordenações de ações e interações entre os indivíduos. 
São estes processos que dão forma a alguma e podem ser classificados 
como imagens narrativas, pois se organizam e interagem com outras 
formas de consciência.

Destas discussões hermenêuticas acerca dos conceitos de imagem 
como informação, transferência, escuta, troca, compartilhamento, diá-
logo e interpretação podem vir contribuições teóricas para se repensar 
as produções visuais, na atualidade, com seus desdobramentos multi-
disciplinares, intertextuais e tecnológicos (Gadamer, 2005).

É fundamental incluir aspectos relevantes nesta discussão a partir 
das ideias de sobre as diferentes técnicas de narrar que se fazem pre-
sentes nos processos que aproximam a técnica da criação e também da 
experiência sensível que representa e concretiza o que foi imaginado 
como linguagem, estabelecendo o encontro de dois mundos com des-
dobramentos imprevisíveis, transformadores e enriquecedores entre os 
participantes do processo de produção de criação. Neste jogo, percebe-se 
um processo ativo e profundo da consciência que transcende e impõe 
uma reflexão sobre todo o processo criativo como um exercício para 
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pensar a essência fenomenológica da narrativa audiovisual. Os vários 
sentidos gerados no processo de criação não resolvem os problemas 
que afetam os nossos sentidos.

Assim, recorrem-se as teorias para esclarecer as dúvidas. É no 
concretizar que as representações ganham esclarecimentos sobre o 
que se quis dizer. Escolher entre os vários sentidos aquele que mais 
se aproxima do que foi planejado. É evidente que se pode mostrar ou 
imaginar algo e compreende -lo de maneira divergente, porém, fazendo 
parte de um projeto que pressupõe intenções em um jogo de informações 
explícitas e implícitas com significados divergentes e isto diz respeito 
à autonomia da imagem. O que ela quis significar pouco importa. 
As informações organizadas e veiculadas na imagem desprendem-se das 
intenções manipuladas pelo autor, ganham autonomia. O que se tenta é 
dar significados, independe do autor. Lê-se o que está organizado como 
informação. Verifica-se se há ou não um abismo entre os dois: o autor e 
a interpretação do que foi produzido por ele. Não há controle das suas 
intenções sejam elas quais forem.

No entanto, deve-se reconhecer a diferença dos tipos diferentes de 
imagens e suportes. Só assim é possível esclarecer as dúvidas: mos-
trando outras imagens, outro modo de ordená-las. O telespectador a 
interpreta a seu modo. A imagem está ali, organizada e aberta às boas 
e más leituras. A tarefa do participante é objetiva e ao mesmo tempo 
ativa. É ele que dá vida à imagem e a faz falar, a seu modo. E nesse 
falar preveem-se todas as brechas possíveis. Há uma troca. É a intera-
ção do telespectador com a imagem. Há, portanto, uma briga entre os 
dois, estabelecendo uma troca de consciências ou uma aproximação de 
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horizontes. Por outro lado, pode-se prever a imposição do telespectador 
da imagem que aproveita de sua suposta condição de ser agente.

Portanto, há forças, alheias ao objeto lido ou interpretado, que, ao se 
imporem, transformam tudo em um verdadeiro jogo (Gadamer, 2005). 
A dimensão objetiva com seus elementos estruturantes transforma-se 
apenas em uma base, mas não é suficiente para fornecer segurança e 
validar as leituras das imagens. Neste ponto, pode-se falar de ideias 
autônomas presentes nos roteiros para audiovisuais: a do autor do roteiro 
e a do diretor com todas as nuances que o conceito requer. No entanto, 
a materialidade visual independente do suporte e meio em que será 
exibida, é base para a concretização do projeto audiovisual. Se a leitura 
de imagens, enquanto troca, acompanhasse as ações, os acontecimentos 
e as experiências humanas, seria imperioso tomar cuidado para não se 
fechar em apressadas conclusões de que tudo é leitura, em decorrência 
de se pensar que todas as interpretações são válidas. Isto quer dizer que 
a interpretação é, na verdade, uma dinâmica sequencial envolvendo a 
imagem, abrindo caminho para um completo diálogo entre a técnica e a 
prática, formando a base para determinar a interpretação como tradução 
do que foi apreendido.

 A imagem como consciência implica, objetivamente retomar ele-
mentos da tradição e da historicidade que estes conceitos comportam. 
Por exemplo, o contexto do século XX foi rico em teorias, conseguiu 
elevar a teoria da imagem a outros parâmetros que ultrapassaram a 
simples ideia de imagem, estabelecendo procedimentos metodológicos 
de abordagem de temas próximos ao racional e irracional (Sartre,1996). 
No entanto, ainda não há nenhuma gramática universal da imagem que 
possibilite entender e compartilhar completamente os universos autorais. 
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Deste modo, é fundamental a ideia de se difundir a narrativa como valor 
diferencial humano, em um processo rigoroso aplicado aos modos de 
narrar, adaptáveis aos novos tempos, ligando os vários universos, as 
várias culturas, as várias vivências, numa tentativa de supressão das 
distâncias, numa prática de compartilhamento de experiências e de 
visão de mundo.

Neste sentido, acreditamos que a importância do autor está em 
direcionar seu pensamento a uma prática, centrando-a em uma tipolo-
gia da narração, amparada em autores, citações e análises, mostrando 
possibilidades e também um aprofundamento crítico dos modelos de 
narrativas e das imagens que as compõem. Nesta composição há os 
múltiplos sentidos em relação à realidade imposta pela técnica ao audio-
visual que atualiza os modelos de produção de imagens, demarcando 
rotas em direção a outros caminhos teóricos.

Volta-se às estruturas prévias já sedimentadas que fazem parte desta 
mesma realidade em constante mutação em um jogo com regras tam-
bém mutantes e o campo desse jogo é formado por elementos culturais, 
sígnicos e históricos. É dessas ponderações que poderíamos reforçar 
a ideia de uma tipologia da existência aplicada às narrativas, pois, a 
tipologia envolve uma pluralidade de elementos que orientam a narração 
de acontecimentos “reais “e imaginados. Difícil não associar todo esse 
processo à existência, filosoficamente, pois o sentido de percepção tão 
caro à imagem se repete na necessidade de colocar a “realidade” como 
um conjunto sintético a ser apreendido, independente das tecnologias 
e do número de pessoas envolvidas.

Neste contexto, os universos culturais se misturam e se interpene-
tram. Por isso, a importância dos repertórios de vida, de acontecimentos 
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e mundo que formam e determinam as modulações, obedecendo às 
condições particulares de cada realidade narrativa que se interceptam. 
Toda apreensão envolve as estruturas prévias que, na verdade, são indis-
pensáveis para circunscrever e motivar ou participar do jogo narrativo.

Pode-se perceber mais elementos ou menos elementos na mesma 
imagem que determina os limites do universo de cada uma das impres-
sões sensíveis concretizadas nas imagens. É nesse esforço que entram 
no jogo as trocas repertoriais necessárias, o cogito cartesiano como 
modelo racional, por exemplo, o objetivo não descarta, mas ameniza o 
subjetivo. Embora seja necessário que se faça a distinção entre objetivo 
e subjetivo, é desse jogo consciente que surgem novas possibilidades 
de atualização, correção e autocorreção dos pressupostos conceituais 
imagéticos (Sartre,2011).

A imagem como devir ou ainda não concretizada, em sua circulari-
dade, é uma realização própria, autoral e inesgotável de possibilidades 
para dar sentidos ao que se pretende extrair das impressões, incluindo as 
repetições incontroláveis que fazem parte do jogo narrativo. O sentido 
como “consciência que permanece no mundo”, daquilo que precisa ser 
apreendido sensivelmente, é parte de uma operação que não se esgota e 
se revela apenas no concretizar momentâneo da imagem (Sartre, 2011). 
É nesse sentido que as imagens ordenadas em narrativas carecem de 
protocolos específicos, tanto como ultrapassagem do “real” com “valores 
ou qualidades” quanto como questões abertas, evitando sequer pensar 
em qualquer tipo de arbitrariedade imagética. O que está em jogo é 
fazer emergir o que precisa ser apreendido, pensado e planejado, não 
eliminando e superando o intuitivo, nem mesmo as distâncias temporal 
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e espacial presentes no audiovisual como objeto pensado que especifi-
camente, se constituiria em um tratado da percepção.

Considerações Finais

Continuamos ainda em pleno trânsito, em passagem, nesta segunda 
década do atual século. As experimentações e teorias feitas até o final 
do primeiro milênio muito contribuíram para novas propostas teóricas 
e estéticas, cuja práxis dividiu o planeta em duas ideologias que inter-
feriram ainda provocam as mesmas dúvidas em relação às imagens 
com justificativas e aplicabilidade das técnicas. Nosso propósito foi 
o de refletir sobre essas imagens, descrevê-las, tentando determinar e 
classificar seus traços distintivos”. No entanto, diante das dificuldades 
e do saber subjetivo e instável, busca-se caminhos “seguros” para um 
tipo de experiência que pode ser aplicada em nosso contexto.

A história do cinema, da televisão e do audiovisual mostra o quanto 
andamos e de maneira radical mostra também as mudanças tecnológicas 
e culturais que estão ocorrendo a olhos vistos no atual século. Contar 
histórias, colocar os acontecimentos em sequência, enquadrando os 
objetos com os contextos, sejam em narrativas ficcionais ou não, exi-
gem de maneira contínuas novas explicações e justificativas diante do 
aparato tecnológico disponível. No entanto, é importante dizer que as 
ideias como arte não se valem e não se constituem somente do acúmulo 
de práticas, de ideias e de teorias.

Algumas questões filosóficas nos fazem pensar sobre os elementos que 
provam a importância das atualizações culturais e dos modos de ver sobre 
a herança das práticas artísticas que, por sua vez, retomam o uso livre da 
criatividade estética como experimentações sensíveis, acompanhadas de 
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justificativas densas e com fervor experimental viriam a determinar a cultura 
do século XXI, totalmente contextualizada em que é possível perceber 
e ressaltar o mundo da técnica com seus desdobramentos relacionados 
aos softwares, à informação inteligente, aos algoritmos, à engenharia da 
computação, seus conhecimento e contradições.

Enfatiza-se o envelhecimento da televisão que atinge o auge com as 
mídias sociais, o computador e a internet. Estas crises foram necessárias e 
importantes para se pensar a imagem como narrativa, no contexto dos media 
nos dias atuais, envolvendo, obviamente, as questões digitais, a memória 
e inteligência artificiais como tecnologias em constante transformação.

O tema da imagem audiovisual como produto, memória e revolução 
tecnológica é pertinente na sociedade da informação e redes sociais. 
Especificamente, as câmeras são máquinas de memória capazes de 
registrar, transmitir e memorizar tudo. São insuperáveis, quando com-
paradas ao olho e a mão humanas. No entanto, são suportes materiais 
que fazem e sempre fizeram esse mesmo papel: armazenar, prolongar 
e reter a memória humana. Estes mesmas máquinas são as extensões 
tecnológicas de McLuhan que se colocadas em estreita relação, com-
pletam e interagem, gerando as imagens sensíveis como trocas e com-
partilhamentos especiais, estabelecendo múltiplos sentidos nos diálogos 
entre as artes e a tecnologia visibilizada na prática.

Para analisar as imagens audiovisuais e as teorias que as acompanham, 
passou-se a considerar todos os tipos de imagens: insights, intuição, 
imaginário, imaginação, sensação, apreensão. O ponto de partida foi 
fazer uma leitura atenta da profusão de teorias, incluindo discussões 
como atividade constante em direção ao entendimento e conhecimento 
dos processos que as envolvem, implicando em uma unificação entre 
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imagem e cultura por tratar-se de uma imbricação perceptível nas prá-
ticas, nas trocas e nos conceitos na construção de imagens produziu 
efeitos que se ligam a essas mesmas categorias, completando os vários 
sentidos diretos como a própria essência do que foi planejado.

Portanto, buscou-se pensar as diferenças tecnológicas com suas 
especificidades e justificativas na atualização conceitual e teórica com 
atenção especial às contradições observáveis na elaboração de imagens 
estáticas ou em movimento, tendo em conta a interação homem-má-
quina, câmera-operador-cinegrafista, olho da câmera, olho-humano, 
mão humana, botões da câmera. Neste processo, foi possível estabele-
cer caminhos com vias diretas às maquinas-câmeras, em um processo 
interativo que pudesse eliminar as dependências tecnológicas, prevendo 
resultados de uma atual extensão mcluhaniana não somente física, mas 
também mental. São discussões travadas no contexto tecnológico atual 
cujos reflexos teóricos, práticos e metodológicos ainda não foram ava-
liados em relação às imagens audiovisuais, sua produção e reprodução 
tecnológica como ferramenta operada pela sensibilidade humana do 
câmera-operador-artista. Neste universo das imagens, os objetos, os 
media, e seus efeitos foram e continuam sendo o centro contínuo de 
nosso trabalho que é o de reavaliar e justificar os modos de produção 
de imagens visuais na criação e construção de narrativas.
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Produções do audiovisual contemporâneo e 
La Jetée, de Chris Marker: correlações

Lueluí de Andrade1

Em contexto de circulação eletrônica de informações e democratiza-
ção dos meios, novas mídias e tecnologias, pode ser interessante retomar 
a mirada de obras consideradas “clássicas”, com conteúdo inventivo 
importante, como o filme de curta metragem La Jetée, de Chris Marker, 
até para investigar como os novos realizadoras e realizadores vêm se 
apropriando de experiências do gênero.

Na obra do multiartista ou artista multimídia Chris Marker sobres-
sai o interesse pela natureza do tempo e o fascínio pela memória. Seus 
trabalhos caracterizam-se ainda pelo caráter fronteiriço e ambivalente, 
a metalinguagem e o teor político.

Segundo seus críticos, o realizador sempre foi dado a testar e exceder 
limites, explorar possibilidades técnicas e tecnológicas, numa “escrita” 
cinematográfica de avanços cheia de inflexões e falsos retornos.

O cineasta Chris Marker, o discreto artesão do tempo e da memória, 
na expressão de Alfredo Suppia e Julia Milward (Suppia & Milward, 
2012), foi também escritor, fotógrafo, artista multimídia (um brico-
leur de imagens, como ele se autodefinia) e “um pioneiro do cinema 

1. Doutoranda em Comunicação, programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Midiática - Faac - Unesp-Bauru

 lueluih@yahoo.com 
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experimental, do cinéma vérité (embora preferisse o rótulo ´ciné, ma 
vérité´), do filme-ensaio e das artes do vídeo, entre outras modalidades 
fronteiriças e desafiadoras das convenções estabelecidas”. Deixou livros, 
instalações, mídias digitais e mais de 50 filmes.

Assim como Agnès Varda (que no mesmo ano lançava seu segundo 
longa-metragem, Cléo de 5 à 7, reconhecidamente uma dos melhores 
produções do cinema mundia), uma das pioneiras da Nouvelle Vague 
francesa – talvez A pioneira, com seu experimentalismo e inventividade 
na produção de sentido pelas imagens, bem provavelmente silenciada 
como tal, assim como tantas mulheres criadoras (criativas e funda-
doras) de escolas e movimentos, na arte e nas ciências, o multiartista 
Chris Marker explorou talvez a expansão da própria imagem-tempo2, 
inaugurada pela Nouvelle Vague como um todo.

Chris Marker soube manipular de modo especial o tempo. Na tessi-
tura de sua obra e como temática, em La Jetée. Conforme nos lembram 
Alfredo Suppia e Julia Milward:

A propósito de La jetée, Raymond Bellour explica, em Entre-Ima-
gens (Campinas: Papirus, 1997), “por que esse filme de ficção (e 
até mesmo de ficção científica) pode parecer indispensável numa 
seleção de caráter documentário (...)” (p. 170). Bellour observa 
também que “(...) não é o movimento que define o cinema de forma 
mais profunda (...), mas o tempo”. (Bellour, 1997, p. 92, como citado 
em Suppia & Milward, 2012)

2. Em A imagem-tempo: cinema 2., Gilles Deleuze desenvolve estudo posterior ao 
da “imagem-movimento”. Muito grosseiramente resumindo-se, o primeiro trata 
do conceito de imagem no cinema canônico, hollywoodiano, “clássico”, utilizada 
instrumentalmente somente para impulsionar a narrativa, enquanto a imagem-
tempo, inaugurada pela Nouvelle Vague francesa, tem valor em si, distendendo-se 
para contemplação, reflexão, imersão no drama da personagem ou qualquer outro 
efeito de sentido que a realizadora ou realizador quisesse conduzir.
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Chris Marker filmou até os anos 2000 (até o ano de seu falecimento, 
em 2012 – sua última obra, uma breve história do cinema, encomendada 
pelo Festival de Viena, é desse ano), sempre experimentando com as 
novas tecnologias e brincando com a biografia: encontramos trabalhos 
seus na plataforma YouTube, sob o codinome ou pseudônimo Kosinki.

Sempre foi progressista (foi filiado ao partido comunista francês, era 
socialista crítico, fazia parte do grupo não conservador e universalista 
da Nouvelle Vague, o da Rive Gauche), anticolonialista e artista, mui-
tas vezes abrindo mão de crédito (sua filmografia, por exemplo, reúne 
pouco mais de 50 títulos, mas produzia muito sob pseudônimos ou sem 
assinar obras) ou da direção artística de projetos, enquanto organizava 
e fomentava coletivos para realizações em diversas áreas.

Sua atuação anticolonialista foi tanto em relação ao colonialismo 
geopolítico (atuou como cineasta de denúncia em países africanos sob 
jugo das metrópolis, ajudou na luta contra ditaduras militares na América 
Latina, filmou em países asiáticos e da extinta União Soviética) quanto, 
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com sua obra híbrida, colaborando na descolonização do pensamento e 
da sensibilidade3 (em relação às hegemonias opressoras).

Considerada uma das obras-primas do cineasta, La Jetée inspira 
superproduções, como Twelve Monkeys e Interestelar, e suscita até a 
atualidade homenagens diretas e declaradas, como Vinil Verde (2004), 
de Kleber Mendonça Filho, e La vie d´un chien (2005), de John Harden, 
que emula sua técnica quase quadro-a-quadro. Podemos encontrar refe-
rências e ecos da obra em produções mais recentes, inclusive algumas 
obras produzidas para e por crianças e adolescentes.

La Jetée: fotomontagem

Podemos aprender muito sobre montagem de cinema com os teó-
ricos da área. A edição potente, da clássica a inovações como as que 
empreendeu Alfred Hitchcock em Hollywood ou Eisenstein na Rússia é 

3. O termo é incorporado na produção audiovisual, assim como presente nos 
movimentos sociais e nos estudos de gênero, a exemplo da produção da Unesp-
Bauru Projeto Perudá - “Decolonizar a sexualidade, indígenas LGBTQ+”, webdoc 
realizado por Maria Gabriela Zanotti e Daniel Sakimoto (https://peruda.com.br/) 
e divulgação no YouTube em Perudá Webdocumentario, s.d.). “Descolonizando 
o conhecimento” é também título de estudo de Grada Kilomba (na forma de 
uma palestra-performance): “Descolonizar o conhecimento significa criar novas 
configurações de conhecimento e de poder. Então, se minhas palavras parecem 
preocupadas demais em narrar posições e subjetividade como parte do discurso, 
vale a pena relembrar que a teoria não é universal nem neutra, mas sempre 
localizada em algum lugar e sempre escrita por alguém, e que este alguém tem uma 
história.”. (Grada Kilomba - Goethe-Institut, São Paulo – Mostra Internacional de 
Teatro (MITsp) e Massa Revoltante, Episódios do Sul Tradução: Jessica Oliveira)

 Também se usam expressões descolonizar os feminismos, feminismo decolonial 
antirracista. O próprio colonialismo de uma nação sobre outra ainda está presente 
na contemporaneidade (“colonialismo tardio), como podemos ver em “Reduções 
do século XXI: O papel de uma Missão católica na reprodução de relações 
coloniais tardias – o caso de Mangunde, Moçambique”, dissertação concluída em 
2013 (Duarte, 2013). Referida em (“Jornalista que viveu na África Subsaariana 
recomenda a Damares: faça uma visita para ver o perigo da política de abstinência 
sexual”, 2020).

https://peruda.com.br/
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descrita, com exemplificações, por autores como Ken Dancyger (Técnica 
de edição para cinema e vídeo - história, teoria e prática), Raymond 
Bellour (Entre imagens: foto, cinema, vídeo) e mesmo Robert Stam, 
em obra introdutória que dá relevo à edição, elemento fundamental da 
construção cinematográfica (Introdução à teoria do cinema, 2003.) 
Dancyger (2007) explora sequências de excelência quadro a quadro, 
descrevendo as cenas e os efeitos de sentido alcançados., Bellour (1997) 
dedica um capítulo inteiro à obra de Hitchcock, gênio do suspense, a 
quem Chris Marker admirava – e chega a destacar o francês pela maes-
tria em estruturar o tempo em suas produções, em especial em La Jetée.

Marzal Felici (2012) lembra-nos que André Bazin descobriu em La 
Jetée de Chris Marker algo essencialmente novo na montagem cinema-
tográfica, que chamou de montagem “horizontal” ou “por lateralidade”. 
Enunciou que ao contrário da montagem tradicional, que trabalha com 
a sensação de duração, relacionando cada quadro ao precedente e ao 
seguinte, Marker inaugurou uma nova escrita de cinema:

As Santos Zunzunegui reminds us (Ortega & Weinrichter, 2005, 
pp. 165-166), André Bazin remarked in 1958 that “Chris Marker 
brings to his films an absolutely new notion of montage that I will 
call ‘horizontal’, as opposed to traditional montage that plays with 
the sense of duration through the relationship of shot to shot. Here, 
a given image doesn’t refer to the one that preceded it or the one that 
will follow, but rather it refers laterally, in some way, to what is said”. 
Thus, Marker’s audiovisual writing, even in his first documentary 
films (which fall within the paradigm of linear discourse, as opposed 
to the hypertextuality of his videographic and hypermedia works), 
we can identify a desire to construct a line of thinking based on 
laterality, which continuously seeks – in the dialectic clash between 
word and image – to crush the spectator’s intelligence and awaken 
their emotions; in short, to provoke a reflection, first and foremost, 
on the very nature of film writing.
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O mesmo autor citado por Marzal Felici sugere, segundo ele, que 
Chris Marker abraça as novas tecnologias (de suas primeiras criações 
aos trabalhos de hipermídia nos anos 1990 e 2000) sem qualquer traço 
de melancolia, ao contrário de seus contemporâneos. O autor repete um 
conceito que o próprio Chris Marker utilizava, autointitulando-se um 
“bricoleur” (artesão hábil) de linguagens, ou “bricoleur” multimídia.

Em seu texto de 2012, Marzal Felici exemplifica situações espe-
ciais de montagem horizontal em La Jetée: destaca imagens em que 
há montagem fotográfica na própria imagem fixa, ou seja, fotografias 
com imagens sobrepostas, típica montagem já exercida na fotografia 
analógica, em que se projetam dois ou mais registros um sobre o outro, 
no papel de ampliação. Chris Marker lança mão também desse recurso, 
uma transição semelhante àquela já exercitada no cinema, em que uma 
imagem vai esmaecendo e outra tomando nitidez na tela. Porém, ambos 
os registros imagéticos permanecem visíveis.

Olhando com olhos contemporâneos, parece banal o recurso (foto-
grafia fixa para compor audiovisual). Para a época, não se tem notícia 
de muitos experimentos anteriores (o próprio Chris Marker fê-lo em 
Coréennes, curta-metragem igualmente realizado por composição de 
fotografias estáticas, em 1959), o que configurou inovação. Até porque 
não era mais “necessário”, nos anos 1960, animarem-se fotos quando 
o movimento já era registrado emulando-se tão bem o movimento 
do referente, o “real”. Em contrapartida, jovens de hoje podem achar 
incrível compor ficção científica sem efeitos especiais.

Bellour (1997), ao introduzir seu conceito de passagens, em que 
se encontrará a videoarte (para ele passagens como um atravessado 
entre os níveis de experiência do móvel e do imóvel, entre a analogia 
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fotográfica e o que a transforma, no audiovisual, ao se constatar que 
fotografia, cinema e vídeo passaram e passarão por “uma multiplicidade 
de sobreposições” e de “configurações pouco previsíveis”), alude à 
utilização da fotografia fixa no cinema, nos anos 1960:

Não foi por acaso que o desenvolvimento do congelamento da imagem 
e de todas as formas do fotográfico que invadiram o cinema na virada 
dos anos 60 coincidiram com as transformações que se definiram 
mais tarde com o tratamento da imagem eletrônica. Uma palavra 
circunscreve essa mutação: vídeo, abraçando as duas vertentes que 
a circunscrevem – a televisão e o vídeo-arte. Uma palavra impro-
vável a respeito da qual ainda não se compreendeu inteiramente o 
quanto lança as artes da reprodução mecânica que a antecederam – a 
fotografia e o cinema – numa situação sem precedentes, abrindo um 
espaço no qual a questão da reprodução se vê ultrapassada pelas 
possibilidades apenas vislumbradas da imagem calculada. Ou seja, 
uma virtualidade que ignora a mutação pela qual será afetada, em 
seu fundamento, a capacidade humana – imemorial – de formar 
imagens e, mais precisamente, de defini-las como arte.
(...) ... uma preocupação em compreender o que aconteceu com o 
cinema a partir do momento em que se tornou impossível subtrair-se 
a uma dupla pressão: a que parecia irromper de seu próprio interior 
e a que o modificava por seu conluio (direto ou indireto) com o 
vídeo. A dificuldade se deve ao fato de que o vídeo-arte, por mais 
exterior que seja ao cinema, não pode ser apreendido sem referência 
ao que altera – o cinema assim como as outras artes (artes plásticas, 
música), em suma, tudo de onde ele provém e para onde volta sem 
cessar, a fim de moldar uma identidade que lhe escapa. (Bellour, 
1997, p. 13-14)

O autor trata nesse ponto de imobilização de movimento feito no 
cinema, por Jean-Luc Godard e outros cineastas. Mas a análise pode 
estender-se a dilemas (desafios, instigações) de realizadores contempo-
râneos. É comum, inclusive, nos diversos campos da arte, ouvirmos ou 
lermos o desalento, passageiro, de artistas na atualidade questionando 
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suas ideias e experiências, ao dizerem que, depois de tantos milênios 
de produção humana, parece que tudo na arte já foi testado, já foi 
experimentado.

No audiovisual, como em outras áreas do fazer humano, esse eterno 
retorno, ressignificando, reelaborando elementos é combustível para a 
comunicação, para o fluxo de ideias e para a arte.

La Jetée inspira: premissa

A premissa da circularidade do tempo ou dos multiversos tem sido 
fartamente explorada no cinema, em especial em filmes de ficção cientifica 
(De volta para o futuro, Exterminador do Futuro, quase todos os filmes 
a partir dos do universo dos quadrinhos da DC e da Marvel). Não só 
no cinema. Em A dona da história, peça teatral de João Falcão (que 
depois teve adaptação para o cinema) a namorada e, no futuro, a viúva 
ou esposa ou ex-namorada (a depender das decisões da personagem no 
passado) de Luiz Cláudio conversam sobre o rapaz/homem maduro e há 
um intercâmbio entre passado e presente, a mulher do futuro alertando 
sobre problemas do moço que a jovem nem percebera (uma das frus-
trações foi descobrir que ele usava a expressão ´a nível de”, gafe não 
percebida nos tempos de juventude, por embotado o olhar pela paixão).

Na literatura, em que muito se inspira o cinema e o audiovisual 
como um todo, igualmente. De obras “clássicas” a escritos contempo-
râneos, como o jogo que o escritor e crítico Pablo Villaça executa ao 
simular uma comunicação consigo mesmo, em dois momentos distintos 
na linha temporal sócio-histórica (Villaça, s.d.), usando o tempo para 
falar de política e distopia, numa carta de si mesmo no futuro para ele 
próprio em 2020.
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Mas poucas obras, mesmo as derivações diretas de La Jetée, têm 
tão definitivo o elemento da memória, dado no filme, descrito pelo pró-
prio diretor como “a história de um homem marcado por uma imagem 
da infância” (“Ceci est l’histoire d’un homme marqué par une image 
d’enfance”).

Afora as características revolucionárias no âmbito formal, La Jetée 
trata do tempo. Da circularidade do tempo. E de sua inexorabilidade. 
A matéria é o tempo e o trânsito por ele, “ontológico”.

Sua premissa consta das adaptações declaradas: Twelve Monkeys 
(1996, dir. Terry Gilliam) e Interestelar (2014, dir. Christopher Nolan), 
no cinema, e 12 macacos (2015-2018, canal Syfy), série para televisão, 
porém nessa última desfigurada. Essas peças carregam um tom mais 
utópico, otimista. La Jetée configura-se numa lápide para qualquer 
utopia relacionada à temporalidade, pura distopia e inexorabilidade. 
Nos créditos iniciais de Twelve Monkeys, o diretor registra ser a obra 
inspirada no filme francês de 1962.

Interestelar não é declaradamente inspirada em La Jetée. A premissa, 
no entanto, é a mesma.

La Jetée inspira: técnica

O ano de 1962 parece estar muito distante de nossa contempora-
neidade. Enquanto a Europa ainda vivia os traumas do pós-guerra e o 
restante do mundo acêntrico sofria as mazelas de sempre, no Brasil a 
mulher deixava, naquele ano, de ser considerada legalmente incapaz.

Se olharmos num plano sócio-histórico e geopolítico, a realidade 
hoje não é tão diferente. Os direitos civis e de minorias reivindicados 
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e conquistados ainda perigam retroceder. Em termos de criação audio-
visual e artística, muito ainda se tem de questionar e ajudar a iluminar.

O diretor Chris Marker logra compor uma ficção científica de cunho 
poético, distópico e metafísico com um cruzamento entre linguagens 
que configura uma ode à fotografia still no cinema.

Digno de nota que no miolo do filme, bem no olho dele, são coloca-
dos alguns frames típicos, vê-se o movimento recuperado. Para depois 
voltarmos à fotografia estática. Justamente uma breve sequência, de 
máxima potência. A uma, porque o personagem está sendo seduzido 
pelo olhar da mulher e essa atração é que desencadeia tudo na história. 
A duas, porque espectadoras e espectadores são seduzidos pelo cinema, 
que os mira direto nos olhos, em uma quebra da quarta parede de grande 
impacto.

Com a qual o filme deixa patente que é um filme, que é uma obra 
audiovisual e também o diretor pode haver estruturado a peça dessa 
forma, para declarar o respeito à arte com que trabalhava – se é uma ode 
à fotografia fixa, também o é em face do cinema. Essa rápida sequência, 
pequeno e irisado diamante incrustado, pode ainda ser considerada ode 
máxima ao olhar, em todas as suas dimensões.

Esse momento único de movimento no filme pode ser identificado em 
obras inspiradas em La Jetée. No curta, trata-se de os olhos da mulher, 
amada pelo protagonista, abrindo-se (amor que é o leitmotiv de tudo 
na história – tanto no sentido de recorrência quanto de razão, motivo, 
causa, na diegese), ela entre lençóis, aparentemente despertando do sono, 
vista em meio primeiro plano, e olhando diretamente para a câmera.

Embora, temos de registrar, as do photo roman sejam fotos que ao 
mesmo tempo não são fotos – no seu conjunto, reunidas como foram e 
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com a narração em voz over, constituem a condução comum aos filmes 
narrativos, mostrando o desencadear de fatos, as motivações do perso-
nagem principal, as consequências de seus atos. Há poucos críticos que 
chamam à obra hermética, mas é de fácil compreensão a espectadores 
minimamente atentos.

Como fotomontagem que é, tem inspirado produções contemporâ-
neas. A seguir, citamos algumas.

Cinema falado

Um realizador de audiovisual em estreia, pretendia seguir em car-
reira de diretor de cinema (segundo depoimento, foi desincentivado 
por crítica aterradora). Se era um amante do cinema, provavelmente 
assistira a La Jetée.

Caetano Veloso, o músico, realizou O cinema falado em 1986, filme 
experimental, que pretendeu ser um filme-ensaio. Inserto na obra há 
uma adaptação literária para o audiovisual do poema Organismo (Décio 
Pignatari, 1961), construída por fotografias estáticas sequencializadas. 
O poema, na origem, é “cinemafográfico”4. A tradução intersemiótica 
não deixa de ser uma micronarrativa: duas pessoas, dois corpos se 
comunicam, aproximam-se e se unem, até o orgasmo, traduzido na 
velocidade da reprodução das imagens. O que era fotografia na tela, 
com a sequencialidade, vira de novo cinema. É uma fotomontagem 
audiovisual.

4. Foi lançado como livro-poema, em que cada página traz um verso, que vai 
sofrendo aproximação, em zoom, até explodir em close-up. 
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Encontrando Bianca e outros Curta-Metragens do Programa Escola 
sem Homofobia

“Eu sou diferente da maioria. Mas, pensando bem, todo mundo é 
diferente de todo mundo. Cada um tem seu jeito, seus gostos, cada um 
tem uma maneira diferente de viver a vida”. Bianca.

Encontrando Bianca é um dos cinco vídeos com filmes curtas-me-
tragens do programa governamental Escola sem Homofobia, parte do 
material também conhecido como “Kit anti-homofobia5”, para exibição 
em escolas públicas, produzidos entre 2011 e 2012 que teve, sob pressão 
de movimentos conservadores, sua exibição vetada pelo governo da 
Presidenta da República Dilma Rousseff. Todos os vídeos, à exceção de 
um, encontram-se em Soares (2015). A plataforma YouTube disponibiliza 
os cinco trabalhos. Trata-se de fotomontagem, assim como Torpedo. 
Outro filme da série, Probabilidade, foi realizado como animação de 
desenho estático.

O curta (disponível também em SEPE-Niterói RJ, 2012a), em que 
o “encontrando” do título refere-se não a um encontro factual entre 
pessoas, simplesmente, mas ao autoconhecimento e reconhecimento de 
identidade não hétero-normativa e binária, tem ao todo 3:41 minutos. 
Nos minutos 1:33 e 1:34, aparece um “boy”, visto antes em plano geral, 
saindo da quadra de esportes com uma bola; aparece de perfil, em plano 
americano/médio. A partir dessa imagem estática, temos outras de ele 
virando o rosto em direção a Bianca e sorrindo: as fotos são sequenciadas 

5. Produzidos a partir do programa Brasil sem Homofobia, do Governo Federal, 
lançado em 2004, o chamado Kit anti-homofobia teve a distribuição vetada após 
manifestação e pressão de grupos conservadores. Os filmes estão disponíveis na 
plataforma on line YouTube.
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com menos intervalo, reproduzindo o olhar e o movimento do sorriso 
quase como filme “tradicional” de movimento. Entremeado, o contra-
plano em plano fechado de Bianca, antes tímida, de cabeça baixa, e 
então (após o sorriso que ganhou) olhando de frente e sorrindo, ainda 
timidamente (uma foto/frame ou poucas, para cada). Depois, vê-se 
Bianca no hall da escola, diante dos banheiros feminino e masculino, 
para a discussão sobre qual utilizar. Todos os “planos” dessa sequência 
da quadra e da seguinte, diante das portas dos banheiros, assim como 
do restante do filme, são compostos por uma fotografia ou duas cada, 
com o movimento na cena contido ou subentendido.

Pode-se ver que afora um outro trecho de futebol sendo jogado 
(não são curtos os intervalos das imagens estáticas, mas a edição é 
mais acelerada, dando a impressão de serem), a única parte da sequ-
ência que tem inúmeras fotos (ao menos quatro ou cinco), é a do olhar 
com o sorriso: esse é único momento em que as todos ficam a quase 
“24 quadros por segundo”.

Coincidência ou não (o programa não elenca os realizadores, é 
difícil obter a informação a respeito da referência ou não a La Jetée), a 
sequência pode ser associada ao movimento que figura do curta francês, 
destacando-se da fotomontagem em still.

Torpedo também é fotomontagem. Narra a história de uma casal de 
lésbicas, estudantes secundaristas, que sofrem assédio após divulgação 
pública de fotografias de um encontro de “balada” em que são vistas 
como casal.

As fotografias do filme também são de quadro geral, com alguns 
momentos de quase quadro-a-quadro (por exemplo, quando a primeira 
personagem, que se escondia no banheiro – para mandar um “torpedo” 
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e receber ligação telefônica da namorada –, temerosa de agressão na 
escola, abre a porta e sai por um momento vigiar se não há qualquer 
pessoa ameaçadora do lado de fora). Digno de nota que o motivo da 
exposição pública é o vazamento justamente de fotos, em sequência, 
que dão a narrativa de um namoro.

Algumas fotografias do movimento (a segunda protagonista descendo 
escadas) são isso, o corpo da jovem em movimento congelado, imagem 
alargada, borrada, desfocada pela ação ao tempo em que empreendida. 
Outras, são fotografias still em sua essência – o congelamento de um 
instante, em especial os closes de cada rosto, ao final, quando as meninas 
resolvem assumir o romance e enfrentar a todos no pátio do colégio, 
sob olhares e expressões faciais de acolhimento, espanto, alegria ou 
estranhamento.

Em ambos os filmes citados, utilizam-se recursos próprios do cinema, 
como fade-in e fade-out, geralmente bem rápidos (efeito strobo), no 
segundo até mesmo com efeito flash, com a própria imagem “acen-
dendo”). Técnicas descritas em pormenor por Jacques Aumont (1993) 
ao explicar os efeitos ópticos dos quadros brancos e negros intercalados 
aos frames de cinema.

O curta de animação Probabilidade é realizado em desenho estático 
sequencializado, à maneira das fotografias de La Jetée. Conta a história 
de um garoto em dúvida sobre a sexualidade, já que se percebe atraído 
tanto por meninas quanto por meninos. Quanto à técnica, são pranchas 
estáticas, com algumas pequenas intervenções, como fundo de uma cena 
de festa acendendo e apagando, por exemplo, ou zoom ou zoom out na 
imagem estática). Uma única sequência apresenta breve animação: um 
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disco de vinil tocando na vitrola (toca-discos), rodando sob a agulha. 
Uma alusão ao olho humano em movimento em La Jetée?

Em princípio, não tivemos acesso a Medo de quê?, retirado do site 
da Nova Escola (exibição por link ao YT), com aviso do YouTube de 
que extraído por “violar os termos de serviço do YouTube”. Mas o vídeo 
pode ser encontrado diretamente na plataforma, em SEPE-Niterói RJ 
(2012b). Trata-se de animação, sem diálogos. Tudo é mostrado por 
imagens. A repressão e o superego (e/ou a heteronormatividade e por 
vezes o próprio pai do personagem, com socialização e expectativas 
heteronormativas) são representados por um lápis azul.

A animação é tradicional, somente com algumas supressões “de 
frames” (os movimentos são duros e não fluidos). Mas a fotografia fixa 
está presente: a apresentação dos coadjuvantes é feita aos espectado-
res por imagens fotográficas estáticas, desenhadas (sua relação com o 
melhor amigo, com o pai e com a mãe, é mostrada em “fotos” que se 
destacam e se sobrepõem na “tela”).

Curioso o recurso de a personagem apresentada encontrar-se colorida, 
em meio a outras figuras humanas com só o traçado do desenho, sem 
nem preenchimento. Na apresentação de outra coadjuvante, a mesma 
“foto” é mostrada, destacando-se então aquela outra personagem, 
diferentemente da primeira vez, recurso que une de forma criativa as 
linguagens do desenho e da fotografia fixa, no audiovisual. E, tam-
bém, a inserção de imagens de um filme “de verdade” projetado na 
tela, em preto e branco (a animação toda é em cores), no momento em 
que Marcelo, o protagonista, está com o namorado na sala de cinema. 
O breve recorte da sequência é de um beijo trocado entre duas pessoas 
de cabelos longos, indistinguível o gênero.
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O quinto vídeo da série, Boneca na mochila, é filmado (live action).

Vinil Verde

O curta-metragem de suspense realizado em cores em 2004 por 
Kleber Mendonça Filho encontra-se disponível para acesso gratuito 
na internet, publicado nas plataformas Vimeo, publicado pelo diretor 
(https://vimeo.com/10024257), pela Vitrine Filmes (2016) e no site 
Porta-Curtas (Mendonça Filho, 2004), entre outro endereços.

Vinil Verde (17 min), tem roteiro de Bohdana Smyrnova e Kleber 
Mendonça Filho. Foi exibido e premiado em diversos festivais de ou 
que admitem curta-metragens6. A sinopse apresentada é: “Mãe dá a 
Filha uma caixa cheia de velhos disquinhos coloridos. A menina pode 
ouvi-los, exceto o vinil verde”.

Kleber Mendonça Filho afirma, em entrevistas disponíveis na web, 
que se inspirou diretamente em La Jetée, para a técnica. Realizado 
antes da popularização de câmeras fotográficas digitais, o curta foi 
construído a partir de dezenas de filmes analógicos, com utilização de 
negativos de 35mm.

Trata-se de fotomontagem. Diferentemente de La Jetée, no entanto, 
não se trata de sempre fotos únicas, com movimento inserto na cena.

Aqui, ao contrário de Encontrando Bianca e Torpedo, o efeito 
percebido é menos o de “fotonovela” do que de stop motion: em parte 
considerável do curta, as sequências de movimento se encadeiam como 
movimento, mesmo, porém como se houvesse uma supressão de alguns 
frames, o que dá aquele efeito característico de “puladinho”. Em alguns 

6. Primeira obra do diretor exibida em Cannes, na Quinzena dos Realizadores de 
2005, premiado em festivais nacionais.

https://vimeo.com/10024257
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trechos somente é que um único plano representa toda uma cena ou 
sequência. Recursos como fades, zoom e zoom out dentro das imagens 
estáticas são explorados, à maneira de La Jetée. Também existem ras-
tros de imagens umas nas outras, como que semi-sobrepostas, inovação 
(se se tem em perspectiva o curta francês – embora La Jetée contenha 
montagem fotográfica nas fotografias estáticas).

Mas o mais interessante para o debate acerca de em que circunstâncias 
um frame pode ser visto como uma foto7 é que algumas informações 
somente são acessíveis se o filme for pausado: impresso no vinil que 
aparece logo no início do curta, há alguns créditos que, assistido o filme 
como tal não se deixam ver. Somente se pausarmos (e na exibição em 
plataforma, em computador, isso é fácil de se fazer) veremos as informa-
ções. Isso se dá no minuto 1:07: narração Ivan soares, músicas Silvério 
Pessoa, elenco e gravação Cinemascópio; nessa ordem.

A indicação temporal, relativa (porque a história pode ter se pas-
sado em qualquer momento entre a fabricação do pequeno disco e a 
manutenção de um toco-disco tipo vitrola ainda em funcionamento), 
é o ano de prensagem do disco, 1976. É uma referência de ficção, 
dado que o disco filmado ou animado não é “real”, o que vemos pela 
inscrição de informações do filme em seu corpo e não originais de 
um disco para crianças de fato fabricado naquele ano e pertencente 
ao mundo do real (embora o objeto disco, usado na mise-en-scène – 
aqui, textualmente, colocado em cena – possa ter sido um disco antigo 
real, para crianças).

7. Isso nos interessa sobremaneira para a tese doutoral em desenvolvimento, que 
discute em que circunstâncias um frame de audiovisual pode ser submetido às 
mesmas bases e categorias teóricas de análise de uma fotografia still.
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La vie d’un chien

Outra das homenagens diretas e declaradas a La Jetée é La vie 
d´un chien, de John Harden (2005), crítica bem humorada à sociedade 
e comportamento humanos, que emula sua estética (da fotomontagem 
com narração, passando pelo formato e momento dos créditos, até o 
contraste das fotos estáticas utilizadas e o tempo de exposição; e até 
mesmo quanto ao único momento de movimento, nos olhos e no olhar 
– e de certa forma circunstância, já que o cientista acorda no chão, 
olhando para sua amada cachorrinha Sylvie, ao voltar à forma humana, 
após ter se transformado em um cão) e exibe a narração em francês “– in 
French, naturellement”, anota o diretor em seu site em inglês. Na Paris 
de 1962 do filme havia computadores de uso doméstico, pessoais – ao 
menos no laboratório do cientista protagonista havia – mas no demais 
é bem verossímil, no que pode sê-lo uma comédia comedida de ficção 
científica (mesmo a tela do computador é exibida com humor, já que 
os dados desenham figuras com os caracteres, como a de cão e a de 
ser humano).

Bem ao término dos créditos finais o diretor estampa: “For Chris 
Marker. Really sorry about all this.”. Venceu o prêmio máximo dentre 
os curtas no Festival de Cannes8 do ano do lançamento.

Tik Tok

Fenômeno que poderia ser descrito como a obsessão contemporânea pela 
selfie em estado criativo. Ou, mais com mais propriedade, a via abordada 

8. Já que a proposta do realizador é jocosa e crítica, arriscaríamos uma provocação: 
será que o diretor conheceria latim ou italiano e ousaria fazer humor com o nome 
da cidade-sede e do festival? 
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por André Brasil (2011), com enxertos de cinema de atrações, conforme 
a discussão que nos apresentam Mariana Baltar e Adil G. Lepri (2019).

Tik tok, rede social frequentada precipuamente por adolescentes, 
foi idealizada como aplicativo de mídia e plataforma de vídeos, para 
produção e compartilhamento de vídeos curtíssimos, elaborado e distri-
buído pela ByteDance, em 2016, para sistemas operacionais Android e 
iOS, que possibilitam gravação de imagens, pôr uma música de fundo 
e realizar pequenas edições e colocação de filtros. Os vídeos, bem 
curtos (15 segundos), são produzidos pelo aplicativo disponibilizado 
para dispositivos móveis celulares. Portanto, o aspecto de “fotografia“ 
é inerente ao uso para colocação do resultado na plataforma. Como os 
vídeos terão somente quinze segundos, talvez a supressão de frames 
faça com que uma historinha maior caiba no espaço temporal reduzido. 
Outra forma de compressão seria a aceleração, o que prejudicaria a 
compreensão, pelos expectadores, do que é mostrado. Apesar disso, o 
aplicativo disponibiliza ferramentas para aceleração e desaceleração.

Quanto à performatividade, excetuando-se casos em que o protago-
nista é algum animal (tema comum), em geral a atuação é do próprio 
detentor de um perfil, sozinho ou com amigos, em atividade desempe-
nhada no cotidiano ou ficcionalizada, muitas vezes para adquirir teor 
humorístico, engraçado, inusual.

André Brasil (2011) dedicou-se a investigar a performance no audio-
visual como a relação entre formas de vida e imagem (o que pode ser 
visto em reality shows, mescla de vida real, jogo, teledramaturgia) ou 
em filmes como Serras da Desordem9, mão dupla entre documentário 

9. Serras da Desordem, Brasil, 2006, dir. Andrea Tonacci.
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e ficção (a vida ordinária produz ficção – imagens – e é produzida nas 
imagens, na e pela ficção), onde vemos o “resquício do ‘real’10”.

Tangencia essa análise a performatividade dos usuários de redes 
sociais e plataformas de produção e divulgação de vídeos. Estudo da 
pesquisadora Mariana Baltar e do pesquisador Adil Giovani Lepri 
(2019) debruça-se em especial sobre os canais da plataforma YouTube, 
investigando sua relação com o cinema de atrações, o sensacionalismo, 
a “autoperformance” e também a disseminação de ideologias políticas 
disfarçadas em comentários fúteis ou ingênuos de “celebridades”. 
Algumas características podem ser verificadas na rede-aplicativo Tik 
Tok, em especial quanto à performatividade.

Verificamos o confessional em muitas produções do cinema impor-
tantes, caso de Minha avó era palhaço, das diretoras Mariana Gabriel e 
Ana Minehira, e das produções recentes em longa-metragem da cineasta 
Petra Costa. A presença da subjetividade e performatividade pode ser, 
então, profícua.

A produção criativa e caseira de vídeos pode ser caminho para 
produção audiovisual na contemporaneidade. Com o público que o Tik 
Tok atinge (quase 80 idiomas, quase 200 países e bem mais que 500 

10. Expressão utilizada pela professora doutora Kênia Cardoso Vilaça de Freitas, em 
aula ministrada da disciplina de Audiovisual Contemporâneo no Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação Midiática - Faac - Unesp-Bauru , no segundo 
semestre do ano de 2019.

 Com relação a simulacro do real, poder da imagem e “efeito de realidade”, 
referente e mistificação, ver de Arlindo Machado: A ilusão especular, São Paulo : 
Brasiliense, 1984. A postura crítica na Comunicação é enxergar que na produção 
de sentido nada é efetivamente “o real”, porque tudo é recorte e qualquer seleção, 
eleição, escolha está sujeita a visões de mundo, ideologias, subjetividades e 
parcialidade.
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milhões de usuários11), pode ser uma porta para produções que explorem 
caminhos, narrativos ou não, para criação audiovisual significativa. Um 
próprio recurso do aplicativo, recurso chamado “dueto”, permite aos 
usuários filmarem um vídeo de outro vídeo, mantendo a mesma trilha 
sonora – o que pode configurar a prática da inteligência coletiva, no 
conceito de Pierre Lévy, aludido por Henry Jenkins (2008), no aprimo-
ramento ou distensões das propostas.

Claro que, como toda utilização de smarthphones e internet, traz 
perigos, como uso indevido de dados de cadastro, de geolocalização, 
de imagens de cenários e paisagens (o aplicativo usa inteligência arti-
ficial para análise do perfil dos usuários e detecção de interesses e o 
fabricante afirma, como todo proprietário de redes, que guarda sigilo de 
informações, o que já se revelou inverídico pelos escândalos Cambrigde 
Analytica e Cia/NSA, delatado por Edward Snowden) ou de crianças 
presentes (há países com legislação mais branda de proteção de menores 
e diversas plataformas já se aproveitaram disso, alegando não haver 
como se adaptar a toda a legislação mundial, em especial as de maior 
controle protetivo), alienação (jovens que passam todo o dia conecta-
dos e sem convivência e atividades sociais presenciais), banalização 
das temáticas e outras. Mas também pode funcionar como iniciação no 
campo do audiovisual e da Comunicação.

Conforme opina Carlos A. Scolari (2018), em entrevista à revista 
MATRIZEes, a respeito da apropriação das novas tecnologias, pela 
juventude:

11. Números de 2018, divulgados em diversos sites da web, como o mencionado 
nas referências.
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É preciso deixar de estigmatizar essas práticas e parar de considerá-las 
uma perda de tempo. Nas novas plataformas, desde os videogames 
até as redes sociais, os jovens estão aprendendo a fazer muitas coi-
sas. Em vez de proibir o seu uso, penso que os dispositivos móveis 
deveriam fazer parte dos processos educativos. A escola é muito 
resistente à tecnologia… Mas as salas de aula sempre estiveram 
cheias de tecnologias, desde o livro até a lousa ou os mapas! Diante 
da chegada das novas tecnologias, a escola sempre se fecha e demora 
muito tempo em adotá-las. Aconteceu o mesmo com o vídeo, com 
a calculadora e agora está acontecendo com as redes digitais e os 
aparelhos móveis. Mas uma coisa é certa, é ilusório pensar que os 
problemas da educação se solucionam simplesmente introduzindo 
novas tecnologias dentro da sala de aula. Como dizia Paulo Freire, 
o que é preciso mudar são as relações entre os atores envolvidos nos 
processos educativos, passar do monólogo ao diálogo.

Considerações Finais

“demorar-se diante da imagem, roubar-lhe tempo para trocá-lo por 
saber, pesquisa e busca de ideias”. Raymond Bellour

Em tempos de interconexão, receptor-produtor, transmídias, inte-
ligência artificial, narrativas multimodais, realidade virtual, talvez o 
recurso expressivo configurado pela utilização de fotografias estáticas no 
audiovisual não aparente ser tão revolucionário e de fato não represente 
uma ruptura. Porém, recursos expressivos e poéticas, novos e revisi-
tados, são sempre bem vindos na produção de sentido e podem servir 
para a emancipação da expectadora e do expectador (emancipação no 
sentido estético e político de Ranciere12 e também de Paulo Freire13). E 

12. Para conforme sua proposta e com Joseph Jacotot sermos todos “mestres 
ignorantes”: “um ignorante pode ensinar a outro ignorante aquilo que ele mesmo 
não sabe, ao proclamar a igualdade das inteligências e opor a emancipação 
intelectual à instrução pública.”. O espectador emancipado, p. 7

13.  Toda a sua obra dedicada a como a educação é politicamente determinante para a 
emancipação cidadã do indivíduo.
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a contribuição de Chris Marker, em especial com seu La Jetée, talvez 
possa ser por muito tempo considerada um marco e uma marca signi-
ficativos na história do cinema mundial.

Se o audiovisual por si já é sincrético, o entrelaçamento de linguagens 
pode ser explorado de formas novas e de tais experiências resultarem 
obras cada vez mais interessantes, que distendam limites até então 
observados. E não se deveriam descartar conhecer as já realizadas.

Com a facilidade de acesso e intercâmbio de informações, incre-
mentada pela internet, mais pessoas têm acesso ao que antes esteve 
circunscrito a mostras, cineclubes e cinematecas. La Jetée é referida nos 
créditos de abertura de Interestelar. Quem ouve Kleber Mendonça Filho 
falar de Vinil Verde vai saber que se baseou no filme francês. O nosso 
acesso mesmo ao filme de Mendonça foi a partir de pesquisa a respeito 
do curta francês. E o contrário certamente se intercambia.

Em relação ao cinema, especificamente, independentemente de con-
cordarmos ou não com Fernão Pessoa (2016)14, que considera tomarmos 
o cinema expandido como cinema um equívoco, com prejuízo tanto para 
o cinema stricto sensu quanto para as demais expressões do mundo das 
comunicações e das artes com “imagens moventes e sons”, as portas do 
audiovisual estarão tão mais abertas quanto mais acessíveis as referên-
cias e experimentações diante dos olhos e nas mãos das realizadoras e 
realizadores desse campo e as produções serão cada vez mais prolíficas. 
E stricto ou lato sensu, o cinema não morrerá.

14. Opinião de Fernão Pessoa Ramos, na obra referida: “Nem cinema é igual ao 
universo das artes que lidam com imagens que se movem, nem ao cinema se 
restringe o universo das artes com imagens e sons. Alguns autores, partindo do 
conceito de ‘cinema expandido’, fazem equivaler cinema e o conjunto das imagens 
em movimento em dispositivos diversos, com prejuízo para ambos os lados.



238

meistudies

Referências

Alexander, J. (2018, novembro 15). TikTok surges past 6M downloads 
in the US as celebrities join the app. The Verge. https://www.
theverge.com/2018/11/15/18095446/tiktok-jimmy-fallon-tony-
hawk-downloads-revenue

Aumont, J. (1993). A imagem. Papirus.

Baltar, M. & Lepri, A. G. (2019). Gestões sensacionalistas: as atrações 
e o audiovisual no YouTube. Revista MATRIZes, 13(1), 169-189. 
https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/147812

Bazin, A. (2014). O que é cinema? CosacNaify.

Bellour, R. (1997). Entre imagens: foto, cinema, vídeo. Papirus

Brasil, A. (2011). A performance: entre o vivido e o imaginado.[trabalhao 
apresentado]. XX Encontro da Compós. http://www.compos.org.
br/data/biblioteca_1603.pdf

Canal Curta! (2015). A Vida é Curta! - Kleber Mendonça Filho - Vinil 
Verde [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=w-
q6Z8E00pN8

claraethaniel. (2017a, agosto 29). PROBABILIDADE - Campanha 
Contra Homofobia do MEC - 1° Filme [Vídeo]. YouTube. https://
www.youtube.com/watch?v=ZtYF3S0zLZk

https://www.theverge.com/2018/11/15/18095446/tiktok-jimmy-fallon-tony-hawk-downloads-revenue
https://www.theverge.com/2018/11/15/18095446/tiktok-jimmy-fallon-tony-hawk-downloads-revenue
https://www.theverge.com/2018/11/15/18095446/tiktok-jimmy-fallon-tony-hawk-downloads-revenue
 https://www.revistas.usp.br/matrizes/article/view/147812
http://www.compos.org.br/data/biblioteca_1603.pdf
http://www.compos.org.br/data/biblioteca_1603.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wq6Z8E00pN8
https://www.youtube.com/watch?v=wq6Z8E00pN8
https://www.youtube.com/watch?v=ZtYF3S0zLZk
https://www.youtube.com/watch?v=ZtYF3S0zLZk


239

meistudies

claraethaniel. (2017b, agosto 29). TORPEDO - Campanha Contra 
Homofobia do MEC - 2° Filme - VISIBILIDADE LÉSBICA [Vídeo]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=XT6zJVStqhA

Dancyger, K. (2007). Técnica de edição para cinema e vídeo história, 
teoria e prática. Campus

Deleuze, G. (2005). A imagem-tempo: cinema 2. Brasiliense

Duarte, L. (2013). Reduções do século XXI [Dissertaçao de 
mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul]. https://
lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/96148/000917134.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jenkins, H. (2008). Cultura da Convergência. Editora Aleph

Jornalista que viveu na África Subsaariana recomenda a Damares: faça 
uma visita para ver o perigo da política de abstinência sexual”, 
2020, janeiro 12). Recuperado de https://revistaforum.com.br/brasil/
jornalista-que-viveu-na-africa-subsaariana-recomenda-a-damares-
faca-uma-visita-para-ver-o-perigo-da-politica-de-abstinencia-
sexual/

Machado, A. (1984). A ilusão especular. Brasiliense

Marzal Felici, J. (2011). La poética del puntcum en El Muelle de Chris 
Marker (La Jetée, 1962). Revista Atalante, Cine y fotografia, (12). 
http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante&pa-
ge=article&op=view&path%5B%5D=75&path%5B%5D=61

https://www.youtube.com/watch?v=XT6zJVStqhA 
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/96148/000917134.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/96148/000917134.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/96148/000917134.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://revistaforum.com.br/brasil/jornalista-que-viveu-na-africa-subsaariana-recomenda-a-damares-fa
https://revistaforum.com.br/brasil/jornalista-que-viveu-na-africa-subsaariana-recomenda-a-damares-fa
https://revistaforum.com.br/brasil/jornalista-que-viveu-na-africa-subsaariana-recomenda-a-damares-fa
https://revistaforum.com.br/brasil/jornalista-que-viveu-na-africa-subsaariana-recomenda-a-damares-fa
http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante&page=article&op=view&path%5B%5D=75&path%5B
http://www.revistaatalante.com/index.php?journal=atalante&page=article&op=view&path%5B%5D=75&path%5B


240

meistudies

Mendonça Filho, K. (Diretor). (2004). Vinil Verde [filme]. Cinemascópio 
Filmes. http://portacurtas.org.br/filme/?name=vinil_verde

Perudá Webdocumentario. (s.d.). Início [página do Youtube]. Recuperado 
em 2020, janeior 13, de https://www.youtube.com/channel/
UC2cCMOuoefaevhInpMo83UQ

Pessoa, F. (2016). Mas afinal, o que sobrou do cinema? A querela dos 
dispositivos e o eterno retorno do fim. Galáxia

Rancière, J. A. (2012) O espectador emancipado. Editora WMF Martins 
Fontes

Scolari, C. A. (2018) Entrevista a Fernanda Pires de Sá. Universitat Pompeu 
Fabra, Departamento de Comunicação, Medium Research Group. 
Barcelona – Catalunha, Espanha. Revista MATRIZes, 12(3), 129-
139. http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v12i3p129-139129

SEPE-Niterói RJ. (2012a, agosto 18). KIT Anti-homofobia - Encontrando 
Bianca. wmv [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=4Eb9UCT1138

SEPE-Niterói RJ. (2012b, agosto 19). KIT Anti-homofobia - Medo 
de quê 1-2.wmv [Vídeo]. YouTube. https://www.youtube.com/
watch?v=BInDydzDyiI

Soares, W. (2015, fevereiro 01). Conheça o “kit gay” vetado pelo 
governo federal em 2011. Nova Escola. https://novaescola.org.
br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-
em-2011

http://portacurtas.org.br/filme/?name=vinil_verde
https://www.youtube.com/channel/UC2cCMOuoefaevhInpMo83UQ
https://www.youtube.com/channel/UC2cCMOuoefaevhInpMo83UQ
http://dx.doi.org/10.11606/issn.1982-8160.v12i3p129-139129
https://www.youtube.com/watch?v=4Eb9UCT1138
https://www.youtube.com/watch?v=4Eb9UCT1138
https://www.youtube.com/watch?v=BInDydzDyiI
https://www.youtube.com/watch?v=BInDydzDyiI
https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011
https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011
https://novaescola.org.br/conteudo/84/conheca-o-kit-gay-vetado-pelo-governo-federal-em-2011


241

meistudies

Suppia, A., & Milward, J. (2012). Chris Marker: o discreto artesão 
do tempo e da memória foi também um gênio da humildade. 
Ciência e Cultura, 64(4), 58-60. http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252012000400022

v. (2014, OUTUBRO 12). Boneca na mochila (kit anti homofobia) [Vídeo]. 
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=LIvFnrbYonk

Villaça, P. (s.d.). Missiva do Futuro. Diário de Bordo. https://diariodebordo.
cinemaemcena.com.br/?p=1983

Vitrine Filmes. (2016). VINIL VERDE, de Kleber Mendonça Filho 
[Vídeo]. Vimeo. https://vimeo.com/179841971

http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252012000400022
http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252012000400022
https://www.youtube.com/watch?v=LIvFnrbYonk
https://diariodebordo.cinemaemcena.com.br/?p=1983
https://diariodebordo.cinemaemcena.com.br/?p=1983
https://vimeo.com/179841971


242

meistudies

A literacia midiática de fãs e anti-fãs de Shingeki 
no Kyojin: uma análise dos protestos no Twitter no 

caso Wit vs. MAPPA

Júlia Garcia1

Daiana Sigiliano2

Gabriela Borges3

De acordo com Black (2006), Jenkins (2015), Hirsjärvi (2013), 
Herrero-Diz et al. (2017) e Scolari (2018) as práticas da cultura de fãs 
são um ponto de referência nas discussões sobre os modos de produção 
e consumo na contemporaneidade. Os estudos, que nas décadas de 1970 
e 1980 eram abordados à luz de uma perspectiva simplista, unilateral 
e homogênea, atualmente são pautados por aportes teórico-metodo-
lógicos que privilegiam abordagens que ressaltam a complexidade, 
a multiplicidade e as disputas de poder dos fandoms (Click, 2019; 
Gray, 2019). Neste sentido, “o fandom é formado de maneira diversa e 
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pode significar muitas coisas em distintos microcontextos, diferentes 
momentos de interação social, e até mesmo em plataformas distintas” 
(Hills, 2015, p. 149).

Discutido por Gray (2003) e Click (2019) as comunidades de anti-
-fãs reforçam este viés polissêmico da cultura de fãs contemporânea. 
A ampliação do espectro afetivo do fandom, não se limitando à admi-
ração e ao amor, pode ser observada em grandes universos ficcionais 
como, por exemplo, Star Wars, Avatar, Harry Potter e Doctor Who. 
A partir da compreensão crítica do cânone e da produção criativa em 
plataformas digitais, os anti-fãs transitam por sentimentos igualmente 
intensos como os fãs, mas pautados pela aversão.

Ao avaliarem, reforçarem, ampliarem e ressignificarem os conteúdos 
midiáticos em ambientes colaborativos em rede as práticas dos fãs e dos 
anti-fãs se aproximam das questões pertinentes ao campo da literacia 
midiática4. Como pontua Jenkins (2008, p. 254) “A comunidade de fãs 
promove uma série mais abrangente de formas de letramento do que os 
modelos disponíveis na sala de aula”. Em outras palavras, espaços colabo-
rativos como fóruns, plataformas de fanfic e comunidades momentâneas 
do Twitter propiciam a aprendizagem informal do público a partir de 
práticas ligadas à participação, à tutoria, ao ativismo, à experimentação 
de novos formatos, à análise de conteúdos e à produção coletiva, etc.

Deste modo, tendo em vista a pertinência da cultura de fãs no âmbito 
da aprendizagem informal e suas potencialidades quanto ao fomento 

4. Refere-se à capacidade de avaliar, analisar, acessar e produzir mensagens em 
contextos diversos o que se mostra especialmente importante se considerada a 
centralidade das mídias na vivência cotidiana (Livingstone, 2007). Desse modo, 
a literacia midiática também se mostra fundamental para o exercício da cidadania 
(Livingstone, 2007; Ferrés & Piscitelli, 2015) 
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da literacia midiática, o presente artigo tem como objetivo a análise, a 
partir da proposta metodológica de Mihailidis (2014), dos tweets com-
partilhados pelos fãs e anti-fãs de Shingeki no Kyojin. A perspectiva do 
anti-fandom foi adotada por ilustrar um caso recente envolvendo a troca 
de estúdios do animê, a qual mobilizou disputas entre o fandom. A partir 
dessa análise, pode-se, portanto, explorar como esses enfrentamentos 
se desenvolvem e avaliar como fãs e anti-fãs se expressam em termos 
de literacia midiática.

Fãs e Anti-Fãs: a ampliação do espectro afetivo do fandom

As práticas da cultura de fãs são, em sua maioria, associadas ao 
envolvimento afetivo do público, motivado pela fascinação e a admi-
ração (Click, 2019). De acordo com Gray (2003, 2019) a valorização 
de sentimentos como o amor, a empatia e a felicidade é reflexo da 
abordagem teórico-metodológica da primeira onda5 de Estudos de 
Fãs, que tinha como viés central a refutação da estigmatização do fã, 
explorando o engajamento resiliente e a relação prazerosa com o objeto 
midiático. Entre os principais autores desta onda estão Fiske (1992) e 
Jenkins (1992) que analisam práticas como, por exemplo, a organização 
de convenções, o desenvolvimento e o consumo de fanfics, além da 
criação e a distribuição de fanzines.

5. Os estudos da Cultura de Fãs são divididos em três ondas, cada uma é definida a 
partir dos objetos estudados, dos pontos de referência conceitual e teórica e das 
orientações metodológicas (Gray; Sandvoss; Harrington, 2017). Além da primeira 
onda, a segunda onda era norteada pela complexidade e a multidimensionalidade 
das práticas e das comunidades de fãs, refletindo sobre as diversas formas de 
participação e graus de engajamento, e a terceira onda é marcada pela valorização 
dos fãs perante a indústria e pela ampliação do espectro afetivo. 
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Segundo Jenkins (2008; 2012), a leitura crítica e criativa dos fãs 
é norteada por um confronto constante entre o fascínio e a frustração. 
“Se a mídia não os fascinasse, não haveria o desejo de envolvimento 
com ela; mas se ela não os frustrasse de alguma forma, não haveria o 
impulso de reescrevê-la e recriá-la” (Jenkins, 2008, p. 315). Neste sen-
tido, o fandom também pode ser considerado um espaço de polarização 
e heterogeneidade de discursos, não se limitando apenas ao amor e à 
admiração constantes. Esta necessidade de ampliação do espectro afe-
tivo abordado no campo norteia uma das principais áreas da terceira 
onda de Estudos de Fãs, a dos anti-fãs. Segundo Gray, Sandvoss e 
Harrington (2017), Orozco (2021) e Chin (2019), ao expandir e explorar 
outras nuances da relação crítica e criativa dos fãs com os conteúdos 
midiáticos, a área contribui diretamente para o amadurecimento do 
campo. Propiciando novos desdobramentos nas discussões sobre o 
envolvimento afetivo a partir do valor estético e cultural nas relações 
entre o conteúdo e o público.

Cunhado por Gray (2003), o termo anti-fã se refere às pessoas que não 
gostam, de modo afinco, de um gênero e/ou texto midiático, seja pelos 
seus aspectos morais, estéticos, culturais, criativos e etc. Entretanto, o 
autor pontua que fandom e anti-fandom não são necessariamente pólos 
opostos, mas constituem modos diferentes do mesmo prisma afetivo, 
estando intrinsecamente relacionados.

Odiar ou não gostar de um texto pode ser tão poderoso quanto uma 
relação afetiva forte e de admiração com um texto, e eles [os anti-fãs] 
podem produzir, se identificar, designar significado, gerar efeitos 
ou servir de forma igualmente poderosa para unir e sustentar uma 
comunidade ou subcultura (Gray, 2005, p. 841)
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Porém, é importante ressaltar que as discussões e conteúdos gerados 
pelos anti-fãs não estão, necessariamente, ligados às questões relacio-
nadas ao preconceito, ao racismo, ao sexismo e à agressão gratuita. 
Como pontua Click (2019), as análises das práticas dos anti-fandoms 
devem ser cuidadosas ao reconhecer movimentos pautados na compre-
ensão crítica e não na disseminação do ódio.

Apesar de integrar as reflexões contemporâneas sobre as práticas 
da cultura de fãs, é possível identificar menções diretas à aversão e 
à antipatia dos fandoms em estudos pontuais realizados nas décadas 
de 1980 e 1990. Lançado em 19856 o livro Watching Dallas, de Ang, 
apresenta uma análise da recepção da soap opera estadunidense Dallas 
(CBS, 1978-1991). Na pesquisa, considerada uma obra seminal no 
âmbito dos estudos críticos de televisão, o autor analisa as respostas 
elaboradas pelos telespectadores da trama a partir da pergunta ‘por que 
você ama ou odeia Dallas?’ (Ang, 2011). Segundo o autor, ainda que 
o envolvimento emocional e intelectual pautado no amor e na admira-
ção dos elementos melodramáticos da história abarcasse uma parcela 
considerável do público, muitas cartas apresentavam relatos negativos 
sobre o programa. As justificativas ressaltavam a baixa qualidade da 
produção e ironizavam o uso constante de estereótipos e de desfechos 
previsíveis. Em alguns depoimentos os telespectadores destacavam 
também a satisfação que sentiam ao identificarem os erros da trama. 
De acordo com Ang (2011), este público, assim como os fãs, assistia 
sistematicamente aos episódios, entretanto com o objetivo de contestar 
as escolhas narrativas dos roteiristas.

6. Se refere a edição em inglês, a obra foi lançada em 1982 em holandês.
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Em 1992, em Textual Poachers: Television Fans and Participatory 
Culture, Jenkins analisou a mobilidade afetiva dos fãs da série Beauty 
and the Beast (CBS, 1987 - 1990). Ao se decepcionarem por conta de 
decisões criativas e mercadológicas do canal estadunidense CBS, parte 
do público, inicialmente fascinado com a atração, se tornou anti-fã, 
rebatendo as incoerências do cânone em fóruns de discussão e criando 
novas camadas interpretativas através de fanfics e fanarts (Jenkins, 
1992). Ao contestarem a série, os anti-fãs travaram uma disputa interna 
nas comunidades pela hegemonia nas interpretações sobre o metatexto, 
ressaltando a complexidade das relações entre os telespectadores.

Como pontua Jenkins (2015, p. 132), ao refletirmos sobre o modo 
como o público da trama reagiu às mudanças no cânone “é possível ter 
uma noção mais concreta do processo através do qual um fandom pode 
passar de aceitação voraz de um novo texto à resistência ativa às suas 
transformações subsequentes”.

Segundo Click (2019), o ambiente da cultura da convergência pro-
piciou novos desdobramentos nas práticas do anti-fandoms. A capaci-
dade de propagação e a instantaneidade das redes sociais contribuíram 
diretamente para a ampliação do debate gerado pelo público e para a 
fragmentação do fandom, possibilitando o surgimento de grupos pautados 
na frustração, no antagonismo e na polarização (Guerrero Pico et al., 
2018; Bennett, 2014). Como, por exemplo, as mobilizações em torno de 
indexações (hashtags) para protestar contra as incoerências do cânone, 
a curadoria feita em threads no Twitter para contestar a edição de reality 
shows e as petições on-line para o afastamento de membros do elenco. 
Além de repercutirem nos fandoms gerando debates sobre os conteúdos, 
as práticas dos anti-fãs muitas vezes são responsáveis por mudanças 
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nas lógicas de produção e criação. Neste contexto, de acordo com Click 
(2019) e Gray (2003; 2019), na contemporaneidade as relações entre fãs 
e anti-fãs desempenham um papel fundamental nos âmbitos criativos e 
participativos dos conteúdos midiáticos.

O Universo de Shingeki no Kyojin

Shingeki no Kyojin (Attack on Titan ou Ataque dos Titãs nas ver-
sões em inglês e português, respectivamente) é o mangá de estreia do 
mangaká Hajime Isayama, que escreveu e ilustrou a obra. Com capítulos 
originalmente publicados entre 2009 e 2021 na revista japonesa Bessatsu 
Shōnen Magazine, Shingeki no Kyojin foi mais tarde compilado em 
34 edições pela editora Kodansha. No Brasil, a publicação do mangá 
fica por conta da editora Panini, que também publica o spin-off Antes 
da Queda.

Em 2013, a história foi transformada em animê, prática comum na 
indústria de entretenimento japonesa. Exibida no Japão pela emissora 
NHK e transmitida no Brasil pelos serviços de streaming Crunchyroll 
e Funimation, a produção possui, até o momento, quatro temporadas e 
75 episódios. Diversas outras obras derivadas do mangá foram lança-
das, ampliando e aprofundando o universo de Shingeki no Kyojin em 
outras plataformas. Dentre elas estão mangás spin-off, light novels, 
jogos eletrônicos, filmes e outros.

A trama se baseia, de modo geral, no confronto entre humanos e 
titãs – criaturas gigantescas que se alimentam de carne humana. Para se 
defender dessa ameaça, a humanidade constrói três muralhas e restringe, 
desse modo, sua vivência à área compreendida entre os muros. Com a 
derrubada da primeira muralha por dois titãs de poderes especiais, a 
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população perde grande parte de seu território e começa a enfrentar 
problemas como escassez de comida e falta de moradia. A partir dessa 
invasão, a tensão entre humanos e titãs aumenta, e a humanidade busca 
novos meios de enfrentar os gigantes. As três primeiras temporadas 
foram animadas pelo Wit Studio, responsável por obras como Vinland 
Saga (2015-atual) e Great Pretender (2020-atual). Entretanto, a pedido 
do próprio Wit, que não quis se responsabilizar pela última temporada 
de Shingeki no Kyojin, o animê foi repassado ao estúdio MAPPA, o 
único a aceitar o projeto.

A troca, contudo, não agradou uma parcela do fandom. Muitos utili-
zaram as redes sociais, em especial o Twitter, para expressar o descon-
tentamento com a mudança, dentre críticas à animação, à adaptação feita 
a partir do mangá e, principalmente, à utilização de CGI. As críticas se 
estenderam à equipe do estúdio MAPPA, que passou a receber, inclusive 
nos perfis pessoais, ameaças e mensagens de ódio. Em oposição aos 
anti-fãs, parte do fandom se engajou na hashtag #ThankYouMappa, em 
apoio ao estúdio. No entanto, as relações entre fandom e anti-fandom, 
no caso de Shingeki no Kyojin, se complexificam à medida em que, 
mediante a saída de um dos animadores, surgiram denúncias a respeito 
das condições de trabalho no estúdio MAPPA. Parte dos fãs se voltou 
contra a empresa, sendo que muitos se posicionaram a favor da equipe 
de funcionários, sugerindo a hashtag #ThankYouAOTStaff ao invés de 
#ThankYouMappa. Por outro lado, outros seguiram apoiando o estúdio 
apesar das denúncias, o que gerou, novamente, embates entre o fandom.
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Abordagem de Monitoramento, Extração e Análise dos Tweets

A abordagem de monitoramento, extração e análise dos tweets 
tem como base os trabalhos realizados no âmbito do Observatório da 
Qualidade no Audiovisual (Borges; Sigiliano, 2021) e no projeto Ásia 
Pop (“Ásia Pop: estudo sobre as produções audiovisuais japonesas e 
sul-coreanas e seus desdobramentos no contexto brasileiro”, s.d.). Neste 
sentido, o percurso metodológico de análise é composto por quatro eta-
pas, são elas: definição das palavras chave e indexações; delimitação da 
amostra; categorização dos tweets e análise das habilidades da literacia 
midiática propostas por Mihailidis (2014).

Gráfico 1
Sistematização da abordagem

Elaborado pelas autoras.

De modo a contemplar as discussões do fandom e do anti-fandom 
acerca dos estúdios Wit e MAPPA no contexto da produção de Shingeki 
no Kyojin, o monitoramento e a extração de tweets foi feito a partir da 
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barra de busca do próprio Twitter, vinculada à sua API (Application 
Programming Interface). A filtragem foi feita utilizando-se as palavras 
“wit” ou “mappa” e as hashtags “#thankyoumappa”, “#attackontitan” 
ou “#shingekinokyojin”. O período selecionado foi de 7 de dezembro 
de 2020, data de estreia da última temporada do animê no Japão, a 10 de 
setembro de 2021, data da filtragem.

Foram selecionados 59 tweets em português que abordam, especi-
ficamente, questões envolvendo os dois estúdios. Ao longo da etapa de 
delimitação da amostra, tendo em vista a construção de um corpus de 
tamanho adequado para esta análise, foram descartados tweets de caráter 
muito similar, a exemplo de diversas publicações que enaltecem a beleza 
dos cenários animados pela MAPPA, com prints de cenas do animê, 
ou que elogiam a caracterização dos personagens, também utilizando, 
para tanto, imagens da produção.

Em seguida, os tweets selecionados foram agrupados em três 
categorias: críticas à qualidade da animação da MAPPA, críticas às 
condições de trabalho da MAPPA e apoio ao estúdio. A categorização 
serve ao propósito de facilitar a análise dos tweets e a compreensão das 
disputas entre fãs e anti-fãs. Nesse contexto, há publicações que podem 
se encaixar em mais de uma categoria, no entanto a divisão foi feita 
levando-se em consideração a argumentação central do tweet, ou seja, 
se o intuito principal é criticar a animação, apoiar o estúdio ou abordar 
as condições de trabalho da equipe.

Dentro do corpus, 37 tweets referem-se ao apoio à MAPPA, 
15 baseiam-se em críticas à animação e aos episódios e 7 pautam as 
condições de trabalho do staff. Como não foi analisada a totalidade dos 
tweets que discutem questões relacionadas aos estúdios e à produção de 
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Shingeki no Kyojin, não é possível afirmar que a maior parte do fandom 
brasileiro demonstra apoio à MAPPA, enquanto uma parcela menor a 
critica. Entretanto, esses dados podem oferecer pistas para investiga-
ções futuras a respeito das relações entre o fandom e o anti-fandom de 
Shingeki no Kyojin. A partir de um panorama das disputas e dos embates 
dentro do fandom, visa-se não apenas explorar como tais enfrentamentos 
acontecem, mas objetiva-se, principalmente, avaliar como fãs e anti-fãs 
se expressam em termos das discussões sobre a literacia midiática.

Com a cultura participativa, em meio à convergência midiática, os 
papéis de produtores e consumidores se entrelaçam, permitindo uma 
participação cada vez mais ativa do público – o que inclui os fãs e 
anti-fãs– na criação de conteúdo (Jenkins, 2008). De modo semelhante, 
Mihailidis (2014) pontua que, com o estabelecimento dos ambientes em 
rede, novos modos de produção e consumo midiático se consolidam. 
Nesse contexto, práticas da cultura de fãs podem ser úteis, no âmbito 
da aprendizagem informal, para o desenvolvimento de habilidades 
relacionadas à interpretação e produção de conteúdo em diferentes 
mídias (Jenkins, 2012; Scolari, 2018). Portanto, para avaliar os modos 
de expressão da literacia midiática nos tweets produzidos pelos fãs e 
anti-fãs de Shingeki no Kyojin, optou-se por utilizar as cinco habilida-
des da literacia midiática destacadas por Mihailidis (2014): curadoria, 
criação, compreensão crítica, participação e colaboração.

As Habilidades dos Fãs e Anti-Fãs de Shingeki no Kyojin

Segundo Mihailidis (2014), a curadoria refere-se à capacidade de 
organização, seleção e sistematização de conteúdos, e mostra-se especial-
mente relevante no âmbito das novas dinâmicas midiáticas, que trazem 
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características como instantaneidade e alto volume de informações. 
Em relação aos tweets selecionados para análise, observou-se uma grande 
quantidade de publicações que reúne imagens do animê, e por vezes do 
mangá, de modo a sustentar a argumentação do tweet. De modo geral, 
essas imagens são utilizadas, por um lado, para enaltecer o trabalho da 
MAPPA ou, de forma contrária, para questionar a qualidade da anima-
ção do estúdio. A comparação de prints das temporadas animadas pela 
MAPPA e pela Wit é também uma das formas que fãs e anti-fãs utilizam 
para apoiar o ponto de vista que defendem, seja a favor de um estúdio 
ou de outro. Nesse sentido, é interessante pontuar como a escolha das 
imagens a serem publicadas passa por uma seleção cuidadosa; enquanto 
apoiadores da MAPPA selecionam os melhores frames para incorporar 
aos tweets, aqueles que criticam o estúdio optam pelas cenas nas quais 
a animação não está detalhada ou os traços estão distorcidos.

Nos tweets abaixo (Imagem 1), percebe-se como fãs e anti-fãs bus-
cam, selecionam e correlacionam frames do animê a quadros específicos 
do mangá, o que demanda um conhecimento aprofundado de ambas as 
obras – como, por exemplo, quais capítulos do mangá o episódio do 
animê está adaptando – e revela habilidades relacionadas à curadoria 
de conteúdos. Também é possível notar as disputas entre o fandom e o 
anti-fandom: se uma das publicações exalta o estúdio MAPPA por ter 
os traços fiéis ao mangá, a outra critica, justamente, a falta de fidelidade 
à obra original. Do mesmo modo, há tweets que enaltecem e depreciam 
um mesmo frame, corroborando, mais uma vez, os embates entre os 
fãs e anti-fãs.
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Imagem 1
O fandom utiliza imagens do mangá para comparar os traços aos do 
animê, seja em apoio à MAPPA ou não

(mi, 2021); (Invisible’, 2021)

Imagem 2
Fãs enaltecem e criticam uma mesma cena, demonstrando as disputas 
entre fãs e anti-fãs no contexto da troca de estúdios.

 (Ana Carolina, 2021; cadelinha da Nanno, 2021)

No entanto, é importante ressaltar as nuances desses enfrentamentos 
entre fandom e anti-fandom, uma vez que nem todos os fãs apoiam total-
mente a MAPPA, assim como não são todos os anti-fãs que a criticam 



255

meistudies

inteiramente. Nesse sentido, há gradações que compreendem os termos 
fã e anti-fã. Em muitos dos tweets observados, os fãs expressam suas 
preferências em relação aos estúdios sem depreciar o trabalho exercido 
pela MAPPA ou até elogiando-a em certos aspectos. Por outro lado, 
há anti-fãs que são denominados haters pelo próprio fandom. O termo 
advém do substantivo hate, que em inglês significa ódio, e designa 
aqueles que se posicionam de maneira agressiva, desrespeitosa ou 
ameaçadora em relação a algum produto midiático ou personalidade. 
No caso de Shingeki no Kyojin, foi possível notar o emprego frequente 
dessa ideia para referir-se àqueles que se colocam contrários à MAPPA 
e ao trabalho do estúdio.

Imagem 3
Anti-fãs criticam agressivamente o estúdio MAPPA.

(Kalee, 2021; Yoshi Black Clover, 2021)

Nesse contexto, é válido citar os diversos memes criados pelo 
fandom, bem como a utilização de GIFs, vídeos e imagens ressignifica-
das e adaptadas para criar novos sentidos. Tais recursos multimídia são 
empregados, principalmente, para provocar humor ou ironizar situações, 
o que foi utilizado de maneira frequente para contestar o anti-fandom e 
apoiar a MAPPA. Uma das publicações, por exemplo, aborda a atitude 
dos anti-fãs em relação ao estúdio, ironizando, mediante a postagem de 
um vídeo no qual há um homem dançando enquanto caminha pela rua, 



256

meistudies

o fato de os anti-fãs ansiarem pelo lançamento dos próximos episódios 
de Shingeki no Kyojin ao mesmo tempo em que reclamam da animação. 
Em outros tweets, os fãs utilizam memes, imagens e GIFs para apoiar 
o estúdio MAPPA, representar os sentimentos que tiveram em relação 
aos episódios, demonstrar as expectativas quanto aos desdobramentos 
da trama, dentre outros. Esse trabalho do fandom se relaciona ao que 
Mihailidis (2014) denomina criação, associada à produção, remixa-
gem, compartilhamento e adaptação de conteúdos, assim como pode 
ser observado na produção de memes e na ressignificação de recursos 
multimídia em novos contextos.

Imagem 4
Memes criados pelo fandom em resposta aos anti-fãs do estúdio MAPPA

(Barney, 2021; GIGI, 2021)

Em meio à troca de estúdios e à estreia da quarta temporada, o 
descontentamento dos anti-fãs com a mudança para a MAPPA não se 
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restringiu às discussões entre o fandom, mas se estendeu aos mem-
bros da equipe da empresa, que foram atacados, e mesmo ameaçados, 
tanto no perfil oficial do estúdio quanto em seus perfis pessoais. Foi o 
caso do diretor Teruyuki Omine, responsável pelo quinto episódio da 
quarta temporada, que sofreu ataques e ameaças em sua conta pessoal 
no Twitter, levando-o a torná-la privada para evitar as mensagens dos 
anti-fãs. Parte do fandom se posicionou contra essas atitudes, criticando 
o anti-fandom pela natureza agressiva das publicações.

Imagem 5
Fãs se posicionam contra os anti-fãs, que criticaram e ameaçaram a 
equipe da MAPPA

(bayley, 2021; LeLê, 2021)

Embora muitos fãs tenham apoiado a MAPPA, algum tempo depois 
da estreia da quarta temporada surgiram denúncias a respeito das 
condições de trabalho no estúdio, a partir do pronunciamento de um 
ex-membro do staff. Longas jornadas de trabalho, prazos curtos e acú-
mulo de projetos são as principais reclamações envolvendo a empresa. 
Esse caso levou parte do fandom a se posicionar novamente, mas dessa 
vez contra a MAPPA e as más condições de trabalho. Outras dispu-
tas entre o fandom e o anti-fandom emergiram com essas denúncias, 
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estabelecendo polarizações entre os que seguiram apoiando o estúdio ou 
não se posicionaram e os que se colocaram veementemente contrários à 
situação em que a MAPPA colocou a equipe. Nesse contexto, a hashtag 
#ThankYouMappa passou a ser ironizada por parte dos fãs, enquanto 
se propôs a hashtag #ThankYouAOTStaff para agradecer o esforço e 
empenho dos trabalhadores do estúdio, ao invés da empresa em si.

Tanto o posicionamento dos fãs contra os anti-fãs que atacaram 
agressivamente o estúdio e, principalmente, o staff da MAPPA, quanto 
a defesa dos membros da equipe pelos fãs que criticaram a empresa 
pelas condições de trabalho, são exemplos do que Mihailidis (2014) 
descreve como compreensão crítica. Essa categoria está associada à 
análise de conteúdos e à identificação de formatos e gêneros mediante 
suas especificidades. Nesse caso, ao repercutirem criticamente as ati-
tudes dos anti-fãs e as más condições que a MAPPA ofereceu ao staff, 
posicionando-se a partir de uma perspectiva moral e ética, os fãs estão 
exercendo habilidades relativas à compreensão crítica. Também é pos-
sível citar, nesse contexto, as comparações entre o animê e o mangá 
feitas pelos fãs, as quais não se restringem à comparação dos traços, 
mas também abordam questões envolvendo a adaptação da história no 
formato audiovisual. Ao correlacionarem as semelhanças e as diferen-
ças do mangá e do animê, os fãs trabalham com a análise e a reflexão 
acerca de diferentes formatos.
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Imagem 6
Fãs se posicionam contra as más condições de trabalho da MAPPA e 
ironizam a hashtag #ThankYouMappa

(Astra, 2021; MAX, 2021)

Nos tweets acima (Imagem 6), vê-se que os fãs partiram do com-
partilhamento de notícias veiculadas por portais específicos sobre ani-
mês e mangás para abordarem o caso das más condições de trabalho 
na MAPPA. Tal movimento se relaciona à participação que, segundo 
Mihailidis (2014), inclui os atos de compartilhar, editar e propagar 
publicações, de modo a contribuir com a circulação de informações e 
pluralidade de conteúdos. Ao replicarem informações provenientes de 
outras fontes e explicitarem suas opiniões sobre o tema, os fãs não estão 
somente compartilhando e propagando conteúdos, fazendo-os circular 
de forma mais abrangente, mas também estão fomentando discussões 
mais aprofundadas sobre os assuntos abordados. Especialmente no 
contexto das condições dos trabalhadores da MAPPA, o debate sobre 
o tema se mostra de enorme relevância, uma vez que não é uma dis-
cussão relativa apenas ao universo diegético, mas possui implicações 
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sociais importantes ao referenciar direitos trabalhistas e problemas no 
mercado do entretenimento.

Já em relação à colaboração, associada à cooperação e ao esforço 
coletivo, nos quais cada um auxilia na formação de um todo (Mihailidis, 
2014), foram observadas discussões coletivas em algumas postagens, 
principalmente quando publicadas em portais de notícias. Nesse sentido, 
cada fã - ou anti-fã - contribui, ao seu modo, para o enriquecimento do 
debate, a apresentação de novas informações e a proposição de novas 
teorias ou especulações sobre os próximos episódios de Shingeki no 
Kyojin. Em uma das publicações, relativa à produção da segunda parte 
da quarta temporada pela MAPPA, fãs e anti-fãs especulam sobre a 
qualidade da futura animação e a possível data de estreia. Enquanto 
alguns propõem opiniões, outros fãs trazem informações adquiridas em 
outras redes, cada qual colaborando com a construção da discussão de 
uma forma diferente.

Considerações Finais

A partir da análise de tweets de fãs e anti-fãs a respeito dos estú-
dios Wit e MAPPA, pôde-se observar constantes enfrentamentos entre 
o fandom de Shingeki no Kyojin. No entanto, é relevante pontuar que 
tais disputas possuem nuances. Em um primeiro momento, os embates 
partem dos anti-fãs, que se posicionam agressivamente contra a troca de 
estúdios e a qualidade da animação versus os fãs, que apoiam a MAPPA 
e enaltecem o trabalho realizado.

Contudo, entre os dois extremos há aqueles que criticam o estúdio de 
maneira contida, sem depreciar a equipe, e aqueles que não se posicionam 
contra a MAPPA devido à animação, mas sim pelas más condições de 
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trabalho que a empresa imprimiu à equipe. No último caso, é possível que 
fãs tenham se tornado anti-fãs mediante as denúncias do ex-membro do 
staff. Portanto, as disputas entre fandom e anti-fandom são complexas e, 
dessa forma, não é possível categorizar rigidamente fãs e anti-fãs.

Em relação à literacia midiática, foi possível notar, em todas as 
categorias propostas por Mihailidis (2014), certo nível de proficiência 
de fãs e anti-fãs. Os destaques, entretanto, se concentram na cura-
doria, criação e compreensão crítica. Nesse contexto, o fandom e o 
anti-fandom demonstraram a capacidade de selecionar e correlacionar 
frames do animê e imagens do mangá, comparando os dois formatos, 
além de criar memes e atribuir novos significados às figuras, GIFs e 
vídeos já existentes, de acordo com a proposta do tweet. Em termos de 
compreensão crítica, o posicionamento do fandom contra os anti-fãs, 
que criticaram de forma agressiva e ameaçaram a MAPPA e a equipe, 
bem como os protestos contra as más condições de trabalho do staff, 
são exemplos de perspectivas morais e éticas associadas à análise crítica 
dos produtos midiáticos e dos contextos de produção.

Desta forma, a análise dos tweets apresenta pistas pertinentes na 
compreensão das relações entre fãs e anti-fãs. As publicações ressal-
tam a complexidade e a mobilidade do espectro afetivo do fandom de 
Shingeki no Kyojin a partir da compreensão do público não só sobre 
os elementos narrativos da trama, mas também sobre questões que 
abrangem o processo criativo e mercadológico da produção japonesa.
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Simulação e simulacro: a realidade no filme 
Coraline e o mundo secreto

Luana da Conceição Silveira1

O enfraquecimento e posteriormente a decadência do sistema feudal 
despontou o surgimento do capitalismo, sistema político e econômico 
que vigora na grande maioria mundial. O processo de produção de bens 
visando trocas comerciais caracteriza a primeira fase do capitalismo 
comercial, por outro lado, sentiu-se a necessidade de não somente permu-
tar produtos, mas produzir em larga escala e gerar o lucro essencial para 
atender a demanda demográfica em expansão. O capitalismo financeiro 
veio logo após o final da segunda guerra mundial, período em que se 
observa uma concorrência maior entre os países, o crescimento urbano 
acelerado, desejo de acúmulo de capital e a revolução tecnológica.

São várias as inovações percebidas dado o aprimoramento da tecno-
logia, uma delas foi o surgimento da palavra globalização (Mallmann, 
2002), que evidencia o processo de integralização da sociedade e natu-
ralmente de todas as suas formas de interação, isto é, a cultura, a política 
e a economia. Fenômeno que só seria possível pela disponibilidade de 
meios de transporte modernos e pelo acesso à internet. A interconec-
tividade que facilita o alcance de informações nas localidades mais 
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longínquas e proporciona uma “cultura participativa” (Jenkins, 2008, 
p. 31), onde a partir de agora não há um único produtor diante de um 
consumidor passivo, como quando difundido pela teoria hipodérmica, 
conforme Wolf (2008). Mas sim uma rede onde há interação coletiva 
e colaborativa.

Em contrapartida, a normalização de padrões de comportamento 
gera o que o filósofo francês Baudrillard (1991) chama de simulação e 
simulacro. Para ele, “A simulação já não é a simulação de um território, 
de um ser referencial, de uma substância. É a geração pelos modelos 
de um real sem origem nem realidade: hiper-real.” (Baudrillard, 1991, 
p. 8). Assim como, os simulacros consistem na construção de um real, 
porém distante da realidade e, portanto, um ambiente de pura represen-
tação. Para o autor, “A Disneylândia é um modelo perfeito de todos os 
tipos de simulacros. [...] O mundo quer-se infantil para fazer crer que 
os adultos estão noutra parte, no mundo ‘real’, e para esconder que a 
verdadeira infantilidade está em toda parte, é a dos próprios adultos que 
vêm aqui fingir que são crianças para iludir a sua infantilidade real.” 
(Baudrillard, 1991, p. 20).

O filme Coraline e o Mundo Secreto (2009) dirigido por Henry 
Selick e baseado no livro infanto-juvenil, que leva o mesmo nome da 
garota em seu título e publicado em 2002, foi escrito por Neil Gaiman, 
de nacionalidade inglesa. O filme conta a história de uma menina, cheia 
de imaginação, que acompanhada dos pais, acaba de se mudar para uma 
casa antiga. Coraline sente-se muito solitária devido a falta de atenção 
de seus responsáveis e em meio às diversas brincadeiras inventadas 
por conta do tédio, a menina se vê diante de um portal que a leva para 
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a mesma casa que habita, com a diferença de pais mais amorosos e 
atenciosos.

O enredo do filme mostra ao espectador que Coraline está sob os 
domínios de uma ilusão, criada pela antagonista da narrativa, a Bela 
Dama ou A outra mãe. Desse modo, compreende-se que o sentido do 
real foi deturpado e por mais verdadeiro que pareça, não passa de uma 
representação, isto é, um simulacro. Dessa forma, o presente trabalho 
possui como objetivo realizar uma análise do filme Coraline e o Mundo 
Secreto (2009) sob a ótica do autor Jean Baudrillard e seu estudo sobre 
simulação e simulacros (1991). Para isto, serão aplicadas pesquisas 
bibliográficas e análise do discurso para obter os resultados esperados.

Você Acredita no que Vê?

Um vídeo recente circulou nas redes sociais com a simulação do 
rosto do famoso ator norte-americano Anthony Mackie, o atual Capi-
tão América do universo Marvel e antigo Falcão da mesma produtora. 
Nas imagens, um homem musculoso aparece de costas para a câmera 
em um equipamento de academia, o rapaz que filma simula surpresa ao 
encontrá-lo. Este vídeo é apenas um dentre centenas conteúdos visuais 
criados a partir dos aplicativos conhecidos como deep fakes, que brincam 
com o disfarce de rostos de pessoas públicas, desde um presidente a 
celebridades em geral, como atrizes e cantores. Além disso, também é 
possível realizar pequenas gravações com frases já ditas pelos famosos 
para tornar a aparência ainda mais convincente e cômica.

O Brasil é um dos países que mais adere o uso de aplicativos com 
essas funções, conforme publicado pelo Jornal El País em agosto de 
2020, o país é o segundo maior participante da plataforma Impressions 
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(Rudnitzki, 2020) - que tem foco na produção de deep fakes-, atin-
gindo o percentual de 20%. Entretanto, há uma preocupação além do 
entretenimento, visto que a simulação pode ser utilizada para outros 
fins e pode gerar graves consequências. As eleições presidenciais dos 
Estados Unidos, que aconteceram em 2018, alavancaram a temática 
das notícias falsas, afinal, uma sociedade demasiadamente conectada, 
contudo, facilmente ludibriada, acaba caindo em muitas armadilhas. 
O ator e cineasta Jordan Peele, conhecido pelos seus trabalhos de dire-
ção em Corra (2017) e Nós (2019) lançou um vídeo usando um deep 
fake com o ex-presidente Barack Obama proferindo xingamentos a seu 
oponente Donald Trump e causando um burburinho enorme na mídia, 
especialmente se tratando de um momento delicado que são as eleições 
(Sette, 2020).

Muitos diretores criam tramas que fazem o espectador se questionar 
sobre o sentido do que é real, é o caso de Matrix (1999), Clube da Luta 
(1999) e A Origem (2010) e muitos desses longas-metragens cria-se 
uma noção filosófica sobre a realidade, questionando se o que vemos e 
ouvimos é, de fato, a verdadeira realidade ou apenas uma ilusão dela. 
Na obra A República, Platão discorre em forma de diálogo sobre a ale-
goria da caverna ou mito da caverna, contextualizando a ideia de que 
homens acorrentados desde a infância viviam dentro de uma caverna e 
tudo o que podiam ver eram as sombras e sons reproduzidos por aqueles 
que se encontram fora daquele ambiente.

Dessa maneira, ainda que pudessem sair daquele mundo superficial, 
ficariam cegos pela luz do mundo exterior e teriam dificuldades para 
acreditar no que estavam vendo, haja vista o costume de vislumbrarem 
apenas as sombras. E ainda que retornassem para a caverna para contar 
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aos outros sobre o que viram fora, ficariam “cegos” pela escuridão ao 
retornarem para a caverna, levando seus companheiros a crer que fora 
dali não estariam seguros. Platão constrói uma metáfora da escuridão 
ligada à ignorância e a luz para indicar o conhecimento, revelando que 
aqueles que veem a luz estão de frente para o real, e os ignorantes diante 
do que parece ser a realidade, todavia se torna real devido a constância 
que viram aquelas imagens.

Ao apresentar o cenário e os obstáculos dos personagens, o autor 
proporciona alguns desafios. O primeiro pode ser entendido como 
uma condição social, onde os homens estão desde a infância em 
determinadas condições que não possibilitam conhecer tais ver-
dades, ou seja, estão impossibilitados de realizar uma passagem 
do contexto infantil, no qual habitam, para um racional. Isso se 
dá, segundo a interpretação, pelo não favorecimento dos meios e 
por uma acomodação: os homens estão presos e não conseguem se 
movimentar. Esse movimento não pode ser realizado devido aos 
grilhões que impedem o desenvolvimento do sujeito. Outro obstá-
culo é o ofuscamento diante da luz da razão (o fogo que queima). 
O sujeito percebe sua presença, percebe sua existência, mais ainda 
não tem consciência. (Carneiro, 2016, p. 69)

Mais a fundo na discussão, Platão e Aristóteles tinham uma visão 
divergente sobre a realidade, partindo do conceito de mimese – a arte de 
imitar algo. Platão considera que a essência de realidade está na ideia, 
logo só poderia ser completa no campo racional, desse modo, tudo o 
que é palpável e visível são apenas representações da realidade. “Para 
o filósofo, as manifestações artísticas são uma forma de imitar o mundo 
e, deste modo, longe da verdade autêntica do mundo perfeito e eterno, 
a divina.” (Rocha & Costa, 2012, p. 5).
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Aristóteles considera o homem como ser mimético, pois é ele 
quem produz a arte em todas as suas formas, seja através da literatura, 
música, poesia, manifestações religiosas, etc. Assim, arte e natureza são 
ligadas como causas que operam em vista de fins, ou seja, “As coisas 
aconteceriam ou por natureza e arte ou por acaso, segundo Aristóteles.” 
(Lemos, 2009, p. 87). O filósofo compreendia a arte como imitação 
da natureza, não enquanto uma cópia, mas sim como inspiração para 
imitar o processo.

Realidades Plurais

Para o autor João Francisco Duarte Júnior (1984) não existe uma 
realidade no singular, mas no plural, e tudo irá depender da maneira 
que o indivíduo decide olhar para ela. “Em linguagem filosófica dir-
-se-ia que as coisas adquirem estatutos distintos segundo as diferentes 
maneiras da intencionalidade humana.” (Júnior, 1984, p. 11). O mesmo 
autor também afirma que ainda é possível que os indivíduos construam 
a sua visão de realidade a partir da linguagem adquirida culturalmente.

A partir da linguagem que um povo emprega (e também a partir 
de suas condições materiais, é claro), ele constrói a sua realidade. 
A construção da realidade passa pelo sistema lingüístico empregado 
pela comunidade. A linguagem de um povo é o sistema que lhe 
permite organizar e interpretar a realidade, bem como coordenar 
as suas ações de modo coerente e integrado. (Júnior, 1984, p. 24)

Seguindo a lógica desenvolvida pelo autor, considero necessário fazer 
um paralelo a partir da visão da escritora estadunidense Naomi Wolf, 
no livro O mito da Beleza (2020). A autora desenvolve um manifesto 
político em prol da liberdade dos corpos femininos, desenvolvendo 
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através dos capítulos de seu livro um panorama histórico, cultural e 
social de como ocorre a construção do mito da beleza. No ocidente, a 
perspectiva de beleza é um “sistema monetário semelhante ao padrão-
-ouro. Como em qualquer sistema, ele é determinado pela política e, na 
era moderna no mundo ocidental, consiste no último e melhor conjunto 
de crenças a manter intacto o domínio masculino” (Wolf, 2020, p. 29).

Por outro lado, fazendo uma analogia ao pensamento de Júnior (1994) 
sobre as diferentes maneiras de interpretação da realidade, Wolf reitera 
que nas “religiões matriarcais que dominaram o Mediterrâneo cerca 
de 25.000 a.C. [...], em cada cultura, a Deusa tem muitos amantes [...] 
Há um nítido padrão de uma mulher mais velha com um rapaz bonito, 
porém descartável [...] Sendo a sua única função a de servir ao ‘ventre’ 
divino” (Wolf, 2020, p. 30). Ela também cita o povo wodaabe da Nigéria, 
“as mulheres detêm o poder econômico, e a tribo tem uma obsessão 
pela beleza masculina.” (Wolf, 2020, p. 30). O que leva à compreensão 
de que pode existir uma enorme variabilidade de pensamentos sobre o 
sentido de realidade experimentada por cada indivíduo.

Em determinados contextos, a ‘beleza’ exaltada pode ser a femi-
nina, em outras, a masculina. O sentido do real é amplo porque muda 
de acordo com o contexto social e a linguagem do sujeito. Para Júnior 
(1984, p. 29) “o real é o terreno firme que pisamos em nosso cotidiano”, 
o autor parte da premissa de que para a maioria das pessoas o real é 
o que predomina e o que nos dá a sensação de segurança. Como você 
descreveria a sua realidade? Pela sua rotina? Pelo poder aquisito? 
Para muitos cidadãos brasileiros, despertar pela manhã, tomar o café, 
sair para trabalhar e retornar no fim do dia para um lugar que chamamos 
de lar aspira conformidade/naturalidade, e é o que o autor designa como 
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realidade ‘não-problemática’, ou seja, que não exige sérias interferências 
racionais, é o hábito. Já quando o sujeito se depara com algo que não faz 
parte da rotina, busca no seu campo do conhecimento maneiras de lidar 
com a situação problemática e a adapta à realidade não-problemática.

O Simulacro em Coraline e o Mundo Secreto

O filósofo francês Jean Baudrillard em seu livro Simulacros e 
Simulação (1981) evidencia a diferença entre o dissimular e o simular, 
sendo o primeiro um fingimento, como dizer não ter algo que se tem, 
e o outro simula-se ter aquilo que não tem. O primeiro refere-se a uma 
presença e o segundo a uma ausência (Baudrillard, 1981, p. 9). Em um 
exemplo prático, as dissimulações podem ocorrer facilmente em situ-
ações corriqueiras, como fingir não ter interesse em alguém, quando 
na verdade se tem, ou seja, ocorre a subtração da verdade, e em contra 
partida uma simulação, em um exemplo casual, pode acontecer quando 
um indivíduo finge está com dores para não ir ao trabalho, ocorre, por-
tanto, uma afirmação da verdade inexistente.

Existe também uma diferença na aplicação psicológica entre dissi-
mular e simular, em alguns casos, as simulações podem se tornar verda-
deiras, como por exemplo no surgimento de doenças “não-verdadeiras” 
em pacientes que desenvolve os sintomas de determinada patologia ao 
simularem demasiadamente. Nesta situação hipotética, a aplicação da 
medicina tornar-se-ia inválida, visto que não haveria como diferenciar 
o que é real do que não é.

Nesse sentido, Baudrillard acredita que os simulacros surgem a partir 
da criação de símbolos, em meio a uma sociedade altamente mediatizada, 
estes símbolos, por sua vez, criam representações distantes da realidade, 
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mas que por serem mais convidativos aos olhos dos espectadores, aca-
bam por dominar o imaginário das pessoas, as convencendo de que o 
simulacro é o mais se aproxima do real. “Simulacros são, então, todo 
tipo de estereótipo, de modelo, cujo significado funciona por si só, sem 
a necessidade de um referente físico ou factual. São signos ou imagens 
com sentidos próprios, produzindo realidades autônomas além da reali-
dade de fato” (Oliveira, 2005, p. 1). Dessa forma, torna-se muito mais 
prático acreditar na realidade programada, por ser mais interessante e 
chegar mais próximo da idealidade criada por cada sujeito. Os ideais 
de beleza que são semeados desde a infância associada aos maçantes 
anúncios publicitários com fotos tratadas para tirar as imperfeições, 
reafirma a crença de que todos devem seguir o padrão vendido.

Como qualquer criança, Coraline é uma menina cheia de energia 
em busca de novas aventuras, a mudança para uma nova residência, 
afastada da cidade, longe da vivência que conhecera até ali e com a 
dinâmica entediante da vida atarefada dos pais, garantem à menina a 
sensação de que seus dias serão os mais solitários possíveis. Seus pais, 
com o súbito desejo de entreterem a menina, que não fosse os adulando a 
mente, a fim de que pudessem exercer suas tarefas diárias, a incentivam 
a sair e explorar o novo lar. Crente de que não terá a atenção dos pais, 
decide seguir o conselho e debruça-se à exploração, faz amizade com 
a vizinhança, composta majoritariamente por idosos, que acaba sendo 
benéfico, já que dividem com Coraline seus relatos da juventude e a 
ajudam na imaginação. A menina também conhece um peculiar gato 
preto, que está sempre rodeando o terreno da propriedade e o único que 
pode passear pelo mundo real e o mundo secreto e que exerce grande 
influência nas escolhas da menina ao longo do filme. Além disso, 
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Coraline também conhece o neto da locadora da casa em que ela vive 
com os pais, um menino com idade muito próximo da sua.

Com o passar dos dias, a pequena recebe uma boneca com a aparência 
muito semelhante à dela, com a diferença de botões pretos costurados 
no lugar dos olhos. A boneca, na realidade - Enviada pela Outra Mãe 
ou Bela Dama, - representa um papel fundamental na história, observar 
a rotina da menina, a fim de encontrar uma brecha, algo negativo, a 
fim de que a vilã possa usar para conquistar a confiança de Coraline. 
Quando chega a noite, a pequena Coraline segue um pequeno rato, que 
a leva até um portal com cores fortes e chamativas. A menina encan-
tada, atravessa-o e em poucos segundos percebe que não saiu do lugar 
onde estava, pois, a casa é a mesma. No entanto, atraída pelo cheiro de 
comida fresquinha, Coraline segue até a cozinha da casa, que para sua 
surpresa está muito diferente da realidade da qual ela estava acostumada.

O filme utiliza as cores para explicar ao espectador que há uma 
substituição da vida real da menina para a construção de um simulacro. 
Durante toda a passagem do filme na dimensão real, as cores são frias, 
sem vida, e o clima parece sempre nublado. Por outro lado, a dimen-
são simulada por Bela Dama é cheia de cores quentes, que transmitem 
alegria e vivacidade à casa. Todos os símbolos inseridos nesta nova 
dimensão tentam convencer a menina de que o lugar, é de fato, uma 
realidade, tão atraente, que ela poderia esquecer a antiga e se dedicar 
apenas àquela. “Quando o real já não é o que era, a nostalgia assume 
todo o seu sentido” (Baudrillard, 1981, p. 14). Isto porque há uma 
hipervalorizarão da realidade evidenciada, portanto, coloca o indivíduo 
frente a uma evidente sensação de que se a sua realidade não for aquela 
idealizada não compensa.
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Com o passar dos dias, a menina começa a passar muito mais 
tempo no simulacro, do que em sua própria realidade, percebendo que 
está quase conseguindo o que deseja, a Bela Dama faz uma proposta 
para a garota, de que ela poderia viver ali para sempre se permitisse 
trocar seus olhos verdadeiros por botões, assim como a boneca que 
recebeu. Muito assustada com a oferta, Coraline tenta voltar para casa, 
mas percebe que se encontra presa dentro de um espelho. Lá encontra 
outras crianças, que também foram enganadas por Beldam – codinome 
usado pelas crianças para se referir à Bela Dama -, os pequenos alertam 
Coraline sobre a verdade por trás da vilã, e assim como elas, Coraline 
era a próxima vítima que perderia os olhos, uma metáfora para alma. 
O clímax do filmes ocorre quando a menina confronta Beldam, que 
desta vez, aparece em sua forma original, com agulhas no lugar dos 
dedos das mãos e um corpo similar à uma aranha. No final, Coraline 
atinge a vilã nos olhos, a deixando cega, e corta uma de suas mãos, e 
por fim, liberta a criança e seus verdadeiros pais, que estavam presos em 
um globo de neve e não conseguem se lembrar do ocorrido Entretanto, 
uma das cenas finais do filme revela que a vilã ainda pode estar viva. 
Rocha e Costa (2012) afirmam que o simulacro:

Origina-se da simulação, da aparência. A cópia da cópia. 
Para Baudrillard, o mundo em que vivemos foi substituído por um 
mundo-cópia, no qual vivemos cercados por simulacros. Simulacros 
são signos sem vínculos com o real, auto-produzidos. São objetos 
sem referência que se apresentam mais reais que a realidade. Se a 
ação é uma simulação, o resultado é um simulacro. Assim, quaisquer 
distinções entre o real e o irreal torna-se impossível. Da simulação e 
dos simulacros origina-se a hiper-realidade (Rocha & Costa, 2012, 
p. 12)
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Se os simulacros não permitem a distinção entre o real e o irreal, o 
longa-metragem pode ter criado uma cena final que já não é a realidade 
na qual Coraline vivia no começo do filme, mas sim uma hiper-rea-
lidade, um simulacro criado por Beldam. Isto porque na cena final, a 
tela é invadida por cores quentes, como o vermelho e o rosa, asseme-
lhando-se à realidade paralela de Beldam. Bem como, os moradores da 
vizinhança estão todos em celebração e os pais de Coraline parecem 
felizes e dispostos a vivenciarem o momento presente. Ora, por quê de 
repente todos decidem fazer uma celebração? Talvez todos ali estejam 
imergidos em um simulacro, sem que consigam perceber isto.

Considerações Finais

O presente trabalho teve como objetivo realizar uma análise do filme 
Coraline e o Mundo Secreto (2009) utilizando como foco da análise as 
contribuições deixadas pelo filósofo e sociólogo francês Jean Baudrillard 
no livro Simulacros e Simulação (1981). Para isso, foi necessário debru-
çar-se no conceito de realidades plurais, visto que cada indivíduo possui 
interferências sociais diferentes, sendo transmitidas através da lingua-
gem, da cultura e do próprio convívio em sociedade, portanto, ainda 
que em algumas civilizações a noção de beleza, por exemplo, siga um 
padrão determinado pelos valores comerciais, em outras, a percepção 
ganha outra abordagem. Nesse sentido, Baudrillard (1981) argumenta 
que devido a influência de uma sociedade altamente globalizada, com 
influência dos media, é possível que a sensação do real e do irreal já 
não possa ser percebida pelos indivíduos, isto é, os simulacros. Rea-
lidades que de tão moldadas e idealizadas seguindo os “critérios” que 
vão sendo difundidos ao longo de nossas vidas, se torna uma realidade 
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inventada e completamente distorcida do real. A mudança para um 
lugar estranho, ligada a ausência dos pais colocam a menina Coraline 
em uma posição de solidão. Dessa maneira, ao ser apresentada a um 
mundo de ilusões, com a oferta de uma realidade em que ela podia ter 
tudo o que sempre desejara, causa na garota um distanciamento do real, 
a levando a acreditar que o mundo paralelo, superestimado, “vendido” 
pela vilã seja o ideal para se viver. Por fim, acredita-se que a menina e 
os moradores da vizinhança tenham cedido às ilusões de Beldam, que 
neste momento, as comparo com os simulacros experimentados pela 
sociedade globalizada do mundo atual.
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Audiência aglomerada: a fase pandêmica da RTP 
na TV e no digital

Ana Paula Goulart de Andrade1

Há mais de um ano, o mundo convive com a pandemia de Covid-19 
– e a maior crise sanitária do século segue impactando as diversas áreas 
do conhecimento em escala global. No Jornalismo não foi diferente: a 
reinvenção das formas de produção nas rotinas profissionais foi prati-
camente uma questão de sobrevivência para os veículos de imprensa. 
A busca por alternativas foi o que propiciou as redações continuarem a 
decifrar o cotidiano para a sociedade como forma de conhecimento, de 
acordo com Albuquerque, Mello, Reis & Goulart de Andrade (2021).

Assim, partimos do pressuposto de que o poder de transmutação do 
Jornalismo é a própria alma do Jornalismo e, por isso, garante a longe-
vidade desta atividade profissional cada vez mais desafiadora dentro do 
ecossistema transmidiático, segundo Canavilhas (2013), Renó & Flores 
(2012) e Salaverría (2018). Isto ocorre justamente quando a produção 
noticiosa passa por um processo de atravessamento ocasionado pela 
pandemia do novo coronavírus. É exatamente nesta travessia entre 
passado, presente e futuro, como pontua Ricoeur (1998), que lançamos 
aqui a fase pandêmica da TV e do Digital.

1. Doutoranda e mestre em Comunicação pela PUC-Rio.
 Professora na Escola de Comunicação e Artes – FACHA e FPG (RJ, Brasil).
 goulartdeandrade@gmail.com
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Neste contexto, nos debruçamos a investigar o funcionamento da 
redação do canal da RTP, televisão pública de Portugal, no período 
compreendido entre março de 2020 a março de 2021. O objetivo é 
sistematizar as principais mudanças nas rotinas produtivas que impac-
taram na criação de narrativas, formatos e linguagens para a produção 
de sentido, aproximando os ecrãs da TV ao ambiente digital. O impacto 
na audiência merece um olhar cuidadoso, considerando que TV e 
Digital não estão em direções opostas, mas sobrepostas, em camadas 
e, portanto, não disputam a audiência na era da TV ubíqua, conforme 
Jost (2015). Ao contrário, acumulam, comungam e acrescentam sig-
nificados, numa espécie de espiral ascendente de atenção e consumo 
entre telas e em rede. Foi com inspiração nessas dobras significativas, 
que refletem o resultado do audímetro, que intitulamos esse trabalho de 
“audiência aglomerada”, levando em conta o crescimento do consumo 
da TV e do Digital na RTP desde que foi decretada a pandemia no país, 
em março de 2020. O último relatório Digital News Report Portugal, 
Reuters (2021, p.12), revela dados sobre a fonte de acesso a notícias e 
reforça a relevância da proposta aqui empreendida, ao afirmar que a TV 
e a internet permanecem como as fontes prediletas de informação dos 
portugueses: “a televisão é a principal fonte de notícias para 57,7%, a 
Internet para 17,4% e as redes sociais, isoladamente, para 13,4%”. Para a 
produção do corpus deste trabalho, a pesquisa de caráter qualitativo 
conjuga as metodologias de análise televisual de peças do Telejornal, o 
principal produto da RTP, com uma entrevista semiestruturada, cedida 
pela Direção de Informação do canal. A intenção é interpretar os dados 
para compreender o tensionamento que deu origem a novas narrativas 
no Jornalismo em e entre telas no ambiente pandêmico.
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Diante do exposto, cabem as seguintes questões: quais rupturas, 
permanências e potencialidades podemos considerar na fase pandê-
mica do Jornalismo Audiovisual, que já se encontrava em profundas 
transformações? A onipresença dos ecrãs que transitam entre a TV e a 
rede vai impulsionar o processo transmidiático? O perfil profissional 
polivalente ou multitarefa, conforme Salaverría (2014), deve considerar 
o teletrabalho como competência profissional na TV pública de Portu-
gal? Afinal, quais serão as cenas do próximo capítulo pós pandemia? 
A tentativa de responder estas questões está na tipificação de sete novas 
habilidades que foram observadas a partir da reflexão dos dados obtidos 
nesta proposição. São elas: 1) criatividade como escape; 2) teletrabalho; 
3) investimento e adaptabilidade operacional com os diversos softwares; 
4) rodízio de funções; 5) alteração nos noticiários; 6) pluralidade de 
fontes e 7) transmidialidade.

Fase Pandêmica

A proposição da fase pandêmica da RTP na TV e no Digital se 
constitui a partir de características baseadas na percepção das análises 
televisuais feitas por meio da metodologia AMA – Análise da Materia-
lidade e, ainda, das principais mudanças do ponto de vista organizacio-
nal extraídos de uma entrevista semiestruturada. O cruzamento destes 
dados com o resultado das pesquisas de audiência da TV e do Digital, 
cedido pela RTP, proporcionou o que trazemos aqui como audiência 
aglomerada, considerando que o jornalismo está em mutação perma-
nente e enfrenta novos desafios impostos desde o atravessamento da 
pandemia da Covid-19.
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A partir disso, foi possível sistematizar as principais mudanças nas 
rotinas produtivas que impactaram na criação de narrativas, formatos 
e linguagens para a produção de sentido, aproximando os ecrãs da TV 
ao ambiente digital, considerando que TV e Digital seguem a lógica 
da ubiquidade televisiva, conforme Jost (2015). Algumas das mudan-
ças nas funções observadas implicam acúmulo com outras, alargando 
uma projeção já apontada por Ramon Salaverría (2003) de ambientes 
jornalísticos multifunções com profissionais multitarefas, típicos da 
convergência dos grupos jornalísticos, algo que já ocorria anteriormente 
e que na pandemia ganhou novos desenhos.

Metodologia
Como um dos métodos para a composição do corpus deste tra-

balho, escolhemos a AMA – Análise da Materialidade Audiovisual, 
que considera o jornalismo como forma de conhecimento, admitindo 
que as análises dos produtos audiovisuais se debrucem no interesse 
de decifrar diferentes códigos que demonstrem a produção de sentido 
televisual. No método, (Coutinho, 2016) sugere a avaliação da unidade 
“texto+som+imagem+edição” (p. 10), a partir da construção de eixos 
temáticos que permitam uma investigação com marcadores quantitativos 
ou qualitativos, de acordo com a necessidade da pesquisa. Intentamos 
neste artigo uma abordagem qualitativa das deixas imagéticas sobre 
soluções percebidas para lidar com o atravessamento da pandemia 
nos modos de produção televisiva. A aplicação da AMA na investiga-
ção sobre as notícias televisuais da RTP ocorreu em doze edições do 
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noticiário Telejornal2, entre março de 2020 e março de 2021. A partir 
da observação das peças foi possível elencar as seguintes alterações: 
a) diminuição dos corpos dos repórteres nas peças; b) uso alternativo de 
enquadramentos nas imagens: presença de drones e imagens domésticas 
c) aumento dos directos; d) uso de entrevistas por videoconferência; 
e) mais movimentação durante a transmissão, como divisão de telas e 
imagens ilustrativas nos ecrãs; e f) aumento nos comentários dos pivôs 
e reforço no grafismo.

A outra escolha foi a técnica da entrevista semiestruturada, conforme 
Casetti & Chio (1999). Tal método mostrou-se eficaz para a aborda-
gem sobre as mudanças nas rotinas produtivas com o atravessamento 
da pandemia, por conta do alargamento da conversa, permitindo um 
diálogo mais profundo sobre um fenômeno ainda em curso, colocando 
entrevistado e entrevistador num espaço maior de expressão de ideias. 
De acordo com Minayo (1993), as entrevistas semiestruturadas podem 
apontar aspectos relevantes que surgem durante o diálogo, revelando 
modos de pensar, projeções futuras e motivos conscientes ou inconscien-
tes para a tomada de decisão de determinada medida. Compreendemos 
que esta é uma técnica adequada e eficaz diante do contexto da pandemia 
que ainda está em curso e pode demandar, a qualquer momento, novas 
necessidades da atividade jornalística e de seus construtores.

As técnicas acima, somadas aos documentos obtidos pela RTP sobre 
os números de audiência da TV e do Digital, sugerem possibilidades para 

2. Escolhemos uma edição de cada mês no período de março de 2020 a março de 
2021, adotando como critério a análise da temática das escaladas. Assim, as datas 
das edições analisadas foram: 02/03/2020, 10/04/2020, 09/05/2020, 17/06/2020, 
30/07/2020, 03/08/2020, 13/09/2020, 28/10/2020, 11/11/2020, 21/12/2020, 
01/01/2021, 19/02/1021 e 04/03/2021.
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interpretação das rupturas, continuidades e potencialidades herdadas da 
fase pandêmica da TV, conforme veremos adiante.

No Ar, a Pandemia

No momento da conclusão deste trabalho, 85,21% da população 
de Portugal já estava vacinada contra a Covid-19 (Our World In Data, 
2021a). Indubitavelmente, um avanço em tempos de tantas incertezas, 
já que Portugal pode ser considerado o país mais vacinado do mundo 
(Our World In Data, 2021b). Ocorre, que desde que a pandemia foi 
decretada, em março de 2020, o país e o mundo viveram (e ainda vivem) 
momentos de transformações de diversas ordens: sanitárias, econômi-
cas, políticas e sociais. A maior crise sanitária do século também impôs 
desafios com novos modos de produção noticiosa, reorganizando o 
trabalho jornalístico em variadas esferas. É bem verdade que, dentro 
do ecossistema midiático, conforme Canavilhas (2013), Renó & Flores 
(2012) e Salaverría (2018), a atividade jornalística já se encontrava em 
mutação e a pandemia do novo coronavírus potencializou esse movi-
mento, forçando jornalistas e instituições a rearranjarem novas formas 
de produção de sentido diante do compromisso de informar.

A RTP, a televisão pública de Portugal, por exemplo, que conta com 
cerca de seiscentos funcionários ligados ao setor de informação, adotou 
como primeira medida o afastamento imediato de pessoas que corriam 
mais riscos de infecção (notadamente, quem apresentava problemas 
respiratórios, asma ou de circulação). Baseados em pistas obtidas a partir 
de em uma entrevista semiestruturada com a direção de informação da 
RTP, foi possível dividir em dois eixos o que ora propomos aqui como 
fase pandêmica da RTP: 1) primeira contenção; e 2) segunda contenção. 
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Como primeira contenção ao coronavírus do ponto de vista organiza-
cional, podemos destacar: a) adoção do home-office: foi preciso tomar 
medidas emergenciais de segurança e, ao mesmo, tempo informar com 
rigor sobre a maior crise sanitária do século. As novas condições de 
trabalho demandaram uma alteração nas rotinas produtivas o que alte-
rou o funcionamento das equipas promovendo um sistema de rodízio.

Numa primeira fase criamos um sistema de metade das pessoas 
em casa e metade das pessoas a trabalhar e íamos revezando de 15 
em 15 dias (...). Isso diminuiu a quantidade de pessoas jornalistas 
a trabalhar, mas como também havia menos assuntos para tratar. 
Os assuntos para tratar eram todos quase sobre o mesmo tema, sobre 
Covid, portanto, assim foi acontecendo. (N. Oliveira, comunicação 
pessoal, 6 de maio de 2021)

Ainda, num momento inicial de ajustes na redação, identificamos 
como ponto fundamental para a continuidade da atividade jornalís-
tica da RTP na fase pandêmica, b) o investimento em equipamentos 
e licenças de softwares para edição: “a empresa comprou portáteis, 
comprou mais licenças na empresa para montar as peças em casa, mais 
programas para poder trabalhar em casa: “Portanto, aquelas pessoas que 
estavam no risco, e que não podiam, passaram a fazer suas peças em 
casa” (N. Oliveria, comunicação pessoal, 6 de maio de 2021). Assim, o 
fato do jornalista estar extramuros da redação, não impediu a produção 
de peças e o envio das mesmas para exibição com o cumprimento do 
deadline. Por último, temos o hábito que se tornou mundial, c) o uso 
compulsório de máscaras pelo setor de informação: “se foi adaptando 
o uso das máscaras obrigatórias, limpeza de todo hora a todo lado, nós 
tivemos pouquíssimos casos na RTP, pouquíssimos casos” (N. Oliveria, 
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comunicação pessoal, 6 de maio de 2021). Vale lembrar que apenas o 
setor de informação continuou funcionando presencialmente no prédio 
da RTP, todas as outras áreas adotaram o sistema total de home-office.

A segunda contenção do coronavírus diz respeito aos assuntos pro-
priamente produzidos, à estética imagética das peças e à presença dos 
“sujeitos falantes”, conforme pontua Machado (2000), que compare-
ceram nas montagens e nos estúdios durante a fase pandêmica. Como 
em todo mundo, os noticiários de Portugal, durante o período inicial da 
pandemia, se concentraram em fazer a) programas temáticos sobre o 
novo coronavírus Sars-Cov 2: “o principal assunto era a epidemia, como 
estava a afetar as pessoas, como estava a afetar a situação nos hospitais, 
plano de saúde, as fake news” (N. Oliveria, comunicação pessoal, 6 
de maio de 2021). Além dos valores-notícia vinculados à Covid-19 e 
o combate a infodemia, elencamos também: b) a flexibilização do uso 
de videocoenferência por convidados.

Há pessoas que têm capacidades intelectuais que podem entrar no 
Telejornal a 300, 400 quilômetros e que nós provavelmente não os 
escolhíamos porque queríamos que fosse alguém que estivesse ao pé, 
que entrasse logo no estúdio (N. Oliveria, comunicação pessoal, 6 de 
maio de 2021).

Na sequência, o destaque foi o acesso às fontes, possibilitando mais 
vozes no noticiário, ou seja, c) mais pessoas a serem ouvidas: “já se 
percebeu que temos que dar oportunidades também a outras pessoas 
que podem entrar a qualquer hora da emissão. Isso abre um horizonte 
na participação das pessoas ” (N. Oliveria, comunicação pessoal, 6 de 
maio de 2021).
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A partir da contextualização da pandemia com o recorte no período 
entre março de 2020 a março de 2021, das mudanças estruturais e da 
produção noticiosa, seguimos para o próximo item, no qual discutimos 
a proposição de audiência aglomerada da TV e do Digital da RTP, 
conjugando percepções da entrevista semiestruturada com a direção do 
canal e análises televisuais do Telejornal, o principal noticiário da RTP.

Audiência Aglomerada
“Boa noite. Marcelo Rebelo de Sousa quer estado de emergência 

até 1 de maio”. Foi desta forma que o pivô José Rodrigues dos Santos 
abriu o principal noticiário da RTP em 10 de abril de 2020 (RTP, 2020). 
À época, com a ameaça relativamente nova do novo coronavírus, o país 
já calculava 15.472 casos de Covid-19 e 435 mortes. Obviamente, o 
valor-notícia relacionado à tragicidade chama a atenção por naturalmente 
representar uma ruptura, “a morte é um valor fundamental”, segundo 
Traquina (2007). Ocorre que em tempos pandêmicos a TV reassumiu a 
centralidade de outrora, diante da necessidade de difusão pedagógica, 
como evidenciam Vizeu & Correia (2007), dos cuidados a serem tomados 
e sobre a progressão da pandemia no país e no mundo. Vale destacar 
que a RPT é a única emissora pública de Portugal e assume, portanto, 
um comportamento diferente das emissoras privadas, focando mais no 
interesse público e menos na lógica de mercado e audiências. Entretanto, 
a direção da emissora afirma que a RTP confere mais credibilidade 
quando existem momentos de instabilidade social. Sendo assim, os 
portugueses assistem mais ao canal: “quando chega à altura de crise, 
a RTP dá muitas audiências, pois vão à RPT como um porto seguro” 
(N. Oliveria, comunicação pessoal, 6 de maio de 2021).
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As análises das 12 edições do Telejornal da RTP indicaram mudanças 
significativas durante o momento singular da fase pandêmica, quando 
os ecrãs adquiriam novos sentidos. Para além das transformações já em 
curso como em todos os noticiários do mundo, conforme sinalizado por 
Becker (2016), Albuquerque et al. (2021), puderam ser observadas nas 
edições a diminuição dos corpos dos repórteres nas peças exibidas, a 
admissão de novos enquadramentos como imagens domésticas e de 
drones, aumento dos directos dos comentários dos pivôs e do noticiá-
rio (com parte 1, 2 e 3), movimentação e divisão de ecrãs por falta de 
imagem de apoio, utilização de imagens de arquivo e uso de videocon-
ferência. Apesar de certa resistência de alguns setores da emissora para 
a adoção de métodos considerados condenados pela imagem, foi preciso 
uma fase de adaptação durante o próprio processo de exibição: “essa 
foi a verdadeira função, acho que foi, percebermos que se pode fazer 
jornalismo também entre telas” (N. Oliveria, comunicação pessoal, 6 
de maio de 2021). Assim, o telejornal avançou no que Tourinho (2015) 
identificou como “barreiras invisíveis dos enunciadores informativos”, 
com a utilização de tecnologias já existentes na produção noticiosa.

Para além do televisor que definia a harmonia dos mobiliários dentro 
da sala de estar do cidadão português, as telas ganharam o ambiente web 
e transitaram por múltiplos dispositivos e ecrãs. O conteúdo exibido na 
TV se espraiou no ecossistema midiático híbrido, criando um espiral 
ascendente de consumo e atenção. Desse modo, tanto a TV quanto a Web 
demonstraram um crescimento de audiência expressivo na pandemia.

O online subiu acho que... subiu imenso, acho que triplicou. As pes-
soas quando estavam em casa queriam ver televisão para saber o 
que estava a passar e, se eu tiver aqui com o computador é mais 
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fácil eu ver online do que ir à sala ver. (N. Oliveria, comunicação 
pessoal, 6 de maio de 2021)

Ultrapassando a facilidade de acessar o computador ou o telemóvel, 
a influência do Digital na fase pandêmica teve (e tem) importância 
duplicada: não só serviu como suporte técnico para manter a grelha de 
programação televisiva no ar, possibilitando as mais diversas conexões 
por videoconferência em variadas plataformas (Zoom, Skype etc.), via-
bilizando o teletrabalho, mas como permaneceu com os sites abastecidos 
de informações fundamentais para a nação portuguesa. A rigor, não se 
trata de nenhuma inovação tecnológica surgida durante a fase pandê-
mica, contudo, o que devemos ter em mira para repensar este cenário 
de transformações é o uso que foi feito das tecnologias para que o jor-
nalismo, mais precisamente o telejornalismo, pudesse ultrapassar com 
menores riscos e maior eficácia a fase pandêmica da Covid-19, tanto 
do ponto de vista organizacional, quanto do ponto de vista operacional. 
Vale ressaltar que esse mesmo aparato tecnológico já estava disponível 
há bastante tempo, embora tenham passado por aprimoramento para 
viabilizar transmissões em larga escala, naturalmente. Mas fato é que 
essas tecnologias nunca foram tão utilizadas como no momento atual, 
gerando obrigatoriamente uma expertise de sobrevivência.

E se as edições televisuais analisadas confirmaram o que foi extraído 
também da entrevista semiestruturada, os números de consumo noticioso 
reforçam ainda mais o que chamamos aqui de audiência aglomerada, 
compreendendo que as telas da TV e o ambiente Digital caminham 
lado a lado, e não em sentidos opostos. Com “o meio é a mensagem”, 
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McLuhan (2005) observou que o conteúdo de qualquer meio é o meio 
anterior que foi substituído, no caso aqui, acoplado.

Os dados, fornecidos pela direção de informação da RTP, demonstram 
um crescimento significativo tanto da TV quanto do Digital no ano de 
2020, comparando com 2019.

Gráfico 1

Material cedido pela Direção de Informação da RTP.

De acordo com o relatório da audiência de 2020 (Gráfico 1), o 
consumo de TV atingiu um pico de 43% em abril, se comparado com 
2019. A tendência de alta já se desenhava desde fevereiro, quando o 
assunto da pandemia de Covid-19 já era tema nos noticiários. Somente 
a partir de agosto que a audiência sofreu uma queda e, posteriormente, 
em setembro voltou a subir.

Já no Digital, conforme o Gráfico 2, a comparação com o ano de 2020 
e 2019, mostra uma elevada audiência com o pico de 206% em março, 
mês que foi decretada a pandemia no mundo. A audiência expressiva 
é mantida até julho.
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Gráfico 2

Material cedido pela Direção de Informação da RTP.

Parece-nos oportuno recordar que, antes da pandemia, Correia (2015) 
já apontava para as transformações e compreensão dos modos de fazer 
jornalístico, apresentando quatro desafios para pensar a relevância da 
televisão no século XXI, que podem auxiliar no momento ímpar da 
fase pandêmica que ora discutimos aqui em e entre telas. São eles: o da 
criatividade, o da convivência, o do discurso e o do modelo de negócio. 
A criatividade deve dar conta de observar as mudanças no conteúdo, que 
por sua vez precisa ser cada vez mais atraente para atender a demanda do 
público; a convivência tem a ver com as redes sociais e os comentários 
constantes, que devem ser revertidos em conteúdo democrático e plural; 
o discurso deve se preocupar com a linguagem e talvez com a criação 
de intertextualidades e narrativas transmídias; por fim, o modelo de 
negócio é voltado para a lógica corporativista e forte competitividade.

Possivelmente a combinação destes quatro pilares possa fornecer 
pistas para garantir a longevidade televisiva diante de um cenário de 
proliferação dos híbridos no ecossistema midiático, como pontuou 
Canavilhas (2013). Por hora, de acordo com a análise aqui empreendida, 
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restam as seguintes indagações: a onipresença dos ecrãs da TV e das 
redes vai impulsionar o processo transmidiático? O perfil profissional 
pós-pandemia levará em conta o teletrabalho como competência pro-
fissional na TV pública de Portugal?

Tabela 1
HABILIDADES COMPETÊNCIAS

1) Criatividade como escape

compreender a a utilização de formas inventivas 
na produção de sentido, admitindo alternativas 
imagéticas na transmissão dos noticiários como 
drones e imagens domésticas.

2) Teletrabalho
Adequação da rotina produtiva adotando o perfil 
de “autochefia”, englobando tempo, espaço e 
compromisso com o cumprimento com o deadline.

3) Investimento e uso de 
softwares

Familiaridade e aprimoramento operacional com 
recursos tecnológicos antes circunscritos apenas na 
redação.

4) Rodízio de funções Atuação em outras áreas fora do costume e admissão 
de rupturas com pivôs no Telejornal.

5) Alteração nos noticiários
Processo de compreensão do Jornalismo como algo 
movente e ação pedagógica com foco na pandemia 
como forma de conhecimento.

6) Pluralidade de fontes
Explorar a polifonia das fontes aumentando o alcance 
com a utilização de videoconfêrencia, abreviando 
distâncias e potencializando o conteúdo.

7) Transmidialidade Domínio das linguagens dos diferentes meios, TV e 
Digital com a integração multimídia.

Produzida pela autora.

A partir da entrevista semiestruturada, analise televisual de 12 edi-
ções e conhecimento da audiência no ano de 2020, elencamos as mais 
significativas nas rotinas produtivas da RTP, conforme a tabela 1.
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Rupturas, Permanências e Potencialidades

Nos jogos de linguagens desde o fim das grandes narrativas, sinalizado 
por Lyotard (1979), ao mundo em abundância com fartura de informa-
ção, conforme Boczkowski (2021), compreendemos que a atividade 
jornalística é uma travessia e, portanto, se mantém em mutação. Sem 
pretensão de respondermos que futuro esse presente pode nos apontar, 
parece-nos oportuno acionarmos as memórias do passado, observando 
os dias atuais para termos uma previsão do que vem a seguir, conforme 
elucida Ricouer (1998). Na mesma linha sobre acionamentos de memó-
ria, Palácios (2010) caracteriza como incidências o fluxo contínuo de 
informações na atualidade e relembra que a televisão exerceu uma papel 
fundamental no rompimento da marcação jornalística da temporalidade. 
Do mesmo modo, destaca a complementaridade do fluxo da web: “com 
as redes telemáticas – e a web em particular – a continuidade do fluxo 
se completa, estabelecendo, de modo definitivo, a midiavivência da 
vida em tempo real” (p. 42).

Superada as fases da Paleotelevisão e da Neotelevisão, de acordo 
com Eco (1984), a Hipertelevisão, como pontua Scolari (2008), pro-
mete novas habilidades perceptivas e cognitivas diante de um contexto 
hipertextual, com linguagem múltipla, acelerada e não linear, ainda 
mais quando passa por um processo de atravessamento pela pandemia 
de Covid-19. No entanto, a atual fase da televisão não exclui as carac-
terísticas da TV espetáculo, identificadas por Canavilhas em (2001). 
Além da atuação determinante do pivô na construção noticiosa, o cenário 
revela a importância do grafismo na cena durante as transmissões da 
cobertura de Covid-19, conforme vimos anteriormente.
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Nesse contexto, identificamos como rupturas os deslocamentos físicos 
e operacionais do ambiente da redação. Se por um lado a flexibilização 
de espaço temporal pode ser encarada como uma adaptação positiva, 
por outro diminui o poder dialético da atividade jornalística e é preciso 
um olhar atento para isso.

Os partidos já se habituaram a conferências: em vez de lá irmos, nos 
mandam um link, nós gravamos na empresa na RTP, nas instalações, 
e podemos ampliar. Uma coisa que não existia, não é? (...) Acho que 
há um problema que é a não confrontação dos políticos com aquilo 
que estão a dizer. Ou seja, se for uma coisa polêmica eles não têm 
o jornalista a cumprir o seu papel.(...) Nesta euforia de deixarmos 
que chegue tudo online que temos a tarefa aceitada, pode pôr aqui 
em risco, pode passar a ser propaganda em vez de informação, não 
é? (N. Oliveria, comunicação pessoal, 6 de maio de 2021)

Ainda como rompimentos, apontamos também o aumento de ima-
gens amadoras3, o perfil do jornalista que assumiu um protagonismo 
multitarefa, de acordo com Salaverría (2014), de caráter híbrido com 
a adoção de novas competências, além da alteração na periodicidade, 
ao admitirmos a comunhão entre e em telas da TV e do ambiente web, 
principalmente com a necessidade de atualização de números sobre 
casos e mortes por Covid-19. Conceituada por Groth (2011) como um 
dos pilares fundamentais para a “ciência jornalística”, a periodicidade 
também foi retomada por Fidalgo (2004) no meio digital: “a perio-
dicidade seria assumida numa continuidade temporal. Ora é isso que 

3. O uso de imagens amadoras nas narrativas televisivas da RTP pode ser considerado 
uma ruptura, diferente das outras emissoras privadas do país. No Brasil, essa 
prática é costumeira e compactua na proliferação dos processos de produção 
de fake news, cf. Goulart de Andrade & Azevedo (2012) e Goulart de Andrade 
(2018).
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ocorre justamente com os jornais online. A actualização permanente 
confere-lhes o grau máximo de periodicidade (p. 12)”. Para Canavilhas 
(2013), no ambiente Digital existe um rompimento da periodicidade 
pela necessidade de incluir o público na participação com o conteúdo 
e ambientes imersivos. Já Fígaro (2020) adaptou o conceito de perio-
dicidade para “regimes de publicação”, compreendendo a distinção 
da periodicidade nos processos online e analógicos. Fato é que com a 
chegada da pandemia houve alterações significativas tanto do ponto de 
vista da produção, da circulação e do consumo, além do espalhamento 
das telas da TV para outras plataformas.

Para pontuar as permanências, destacamos a busca ilimitada do 
jornalismo como forma de produção de conhecimento, segundo Park 
(2008) e atualizada recentemente por Nielsen (2021), para contextualizar 
as notícias digitais, além da questão da credibilidade como elemento-
-chave para pensar (e repensar) a atividade jornalística. A imprensa se 
desacomodou buscando novas formas de produção de sentido e mediação 
do mundo, ultrapassando barreiras inimagináveis e reassumindo o lugar 
de porta-voz da verdade (inclusive, no combate à fakes news como um 
processo infodêmico estabelecido desde o início da pandemia), para 
continuar a função primordial do jornalismo: informar. Nesse aspecto, 
destacamos que a relevância da TV no século XXI é evidenciada ao 
extrapolar as telas, ganhado novos contornos no ambiente Digital dentro 
do ecossistema midiático, conforme Canavilhas (2013).

As pontencialidades de toda essa metamorfose jornalística em tempos 
de pandemia apontam para a adaptabilidade às novas formas de produ-
ção e a possibilidade de pluralidade de fontes na produção noticiosa, 
compreendendo as heranças que a fase pandêmica deixará como marca 
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nas rotinas produtivas: “não serão as condições de hoje em dia, serão 
outras condições, mas nós somos adaptáveis” (N. Oliveria, comunica-
ção pessoal, 6 de maio de 2021). A afirmação da direção da RTP vai ao 
encontro da perspectiva do Jornalismo em mutação, conforme Barsotti 
(2014). Retomamos as proposições de modelos de convivência e discurso, 
propostos por Correia (2015) como alternativa de ocupação bidimensio-
nal dos territórios midiáticos físicos e do ciberespaço. Jenkins (2015) 
já apontava a “spreadability” (“espalhabilidade”) como tendência para 
atuação e circulação de conteúdos nas diversas plataformas, engajando 
ativamente a audiência, como se esse espalhamento gerasse cada vez 
mais a profundidade de um determinado assunto. Canavilhas (2013) 
salienta a importância da narrativa jornalística transmidiática: “além de 
capacitarem os cidadãos e de hierarquizar os temas mais importantes, as 
mídias ainda podem desencadear um processo de participação imediato 
dos cidadãos” (p. 60). Na mesma linha, Renó & Flores (2012) refletem 
sobre a necessidade da reportagem transmídia incorporadas à lógica de 
produção e circulação noticiosa. A CNN Brasil, por exemplo, já incor-
porou esse sistema de dúbia atuação entre telas que contempla tanto a 
TV quanto a web na rotina produtiva do canal, conforme pontuado por 
Goulart de Andrade (2020), no artigo “Telejornalismo na quarentena: 
a estreia da CNN Brasil na pandemia de Covid-19”. Vale lembrar que 
a estreia da CNN Portugal (Sapo, 2021) está marcada para o dia 22 de 
novembro de 2021 e que, certamente, vai inspirar novas inquietações 
de pesquisa sobre o futuro da TV e a conjugação com o ambiente web.
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Considerações Finais

Neste artigo, longe de querer concluir o rumo do processo noticioso 
pós-pandemia, procuramos pontuar as mudanças ocorridas no jornalismo 
da RTP durante o período mais crítico da cobertura da Covid-19, a partir 
de três eixos: análises televisuais no período de março de 2020 a março 
de 2021, entrevista semiestruturada com a direção de informação da RTP 
e o resultado da audiência expressiva da TV e do Digital. Intitulamos o 
trabalho como audiência aglomerada, justamente numa proposição da 
coexistência midiática entre os dois ambientes, sustentando o poder de 
mutação da atividade jornalística.

 A partir das conceituações e análises empreendidas, classificamos 
sete novas habilidades e a necessidade de outras competências jorna-
lísticas observadas no período de pandemia. Do ponto de vista tecno-
lógico, não encontramos nenhum tipo de inovação, a contribuição que 
ora trouxemos está focada nos usos das tecnologias já disponíveis que 
foram incluídos nas rotinas produtivas da RTP, a partir da necessidade 
de informar para e em telas durante a fase pandêmica numa espécie de 
comunhão de sentido dos mais diversos ecrãs e que resultou em uma 
expressiva audiência.

 Sustentamos aqui que a impermanência do jornalismo é o oxigênio 
da própria atividade que se move, portanto, como um terreno fértil para 
aplicações de pesquisas que fomentem desbravar o que virá a seguir, 
avaliando a relevância do jornalismo com o aprendizado do passado, com 
as ações do presente para podermos projetar um futuro mais inclusivo, 
democrático, plural e inventivo.
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Reestruturação das rotinas no telejornalismo a 
partir da pandemia de Covid-19: uma análise 
da TV Paraíba - afiliada da Rede Globo em 

Campina Grande/PB

Mateus Bezerra Araújo1

Laerte José Cerqueira da Silva2

Em pouco tempo o que era apenas uma notícia vinda do outro lado 
do mundo passou a fazer parte do nosso cotidiano de uma forma impac-
tante trazendo mudanças e adaptações na sociedade que perduram até 
os dias atuais. A pandemia de Covid-19 chega ao Brasil, assim como 
nos demais países, causando incertezas, enfatizando crises e obrigando 
profissionais, inclusive jornalistas, a se adequarem de forma imediata 
à realidade que estava sendo imposta.

Diante deste contexto, a necessidade e demanda por informações só 
aumentavam e a imprensa precisou multiplicar os esforços para manter 
suas coberturas, adaptando as rotinas dos profissionais de jornalismo 
para se adequar às recomendações de segurança indicadas pela Organi-
zação Mundial de Saúde (doravante OMS), de modo a garantir a saúde 
de seus profissionais e, em consequência, de suas fontes.
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Ferrareto e Morgado (2020), comparam a cobertura jornalística 
durante a Covid-19 com outras experiências jornalísticas extremamente 
intensas. Para os autores, “a pandemia de Covid-19 impõe desafios 
semelhantes aos da cobertura de uma guerra ou à da atuação em zonas 
de conflitos urbanos entre autoridades policiais e criminosos. A regra 
básica é a mesma: a sobrevivência do profissional em primeiro lugar”.

Todas essas mudanças puderam ser acompanhadas de perto pelos 
cidadãos através da imprensa. À medida em que o número de pessoas 
contagiadas e mortas pelo vírus crescia concomitantemente aumentava 
a cobertura jornalística em torno desses acontecimentos. Com o isola-
mento social, uma das restrições sanitárias impostas pela OMS, mais 
pessoas ficaram em casa o que garantiu ainda mais audiência para os 
telejornais. Tais mudanças também acarretaram alterações significativas 
nas rotinas de produção no telejornalismo, isso para que a informação 
não deixasse de chegar na casa dos telespectadores mesmo com tantas 
limitações impostas aos profissionais dentro e fora das redações.

O contexto de precarização já existente, somado à pandemia que 
o mundo enfrenta em decorrência da Covid-19, cria um ambiente 
favorável à reinvenção, adaptação, criação e/ou até aprofundamento 
de práticas laborais para várias categorias profissionais, inclusive para 
o jornalismo. Ao longo dos anos, esta ocupação se adequou a vários 
modelos de produção, viveu o toyotismo, fordismo, pós-fordismo (ou 
acumulação flexível) e, atualmente, se ancora no que se convencionou 
chamar de jornalismo pós-industrial (Costa, 2014).

Assim, este trabalho tem como finalidade identificar os principais 
impactos que a pandemia de Covid-19 vem trazendo para as rotinas 
produtivas dos profissionais da TV Paraíba - afiliada da Rede Globo em 
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Campina Grande, na Paraíba, Nordeste do Brasil. Para isso, a presente 
pesquisa toma como base a História Oral (Alberti, 2005), por meio de 
entrevistas semiestruturadas (Duarte, 2005), dando ênfase às experi-
ências vivenciadas por esses profissionais a partir das modificações 
trazidas pelo coronavírus no recorte de tempo que contempla os anos 
de 2020 e 2021.

Como aporte teórico tomamos como norte estudiosos como Wolf 
(1985), Vizeu (2000), Silva (2018), Maior (2017), Salaverría (2015), 
dentre outros. Como resultados, esperamos analisar o desdobramento 
que a pandemia de Covid-19 vem trazendo para o telejornalismo parai-
bano, quais as mudanças impostas por esse contexto, e quais os perfis 
que esses profissionais estão adotando diante destes cenários.

Com o atual trabalho, espera-se entender de forma mais profunda 
e detalhada como os profissionais de televisão lidaram com as rotinas 
de produção jornalística durante a pandemia de Covid-19 (lembrando 
que a pandemia não acabou e aqui consideramos o período vivido até o 
momento da escrita desse trabalho), levando em consideração os riscos 
sanitários, a impossibilidade de deslocamento em alguns casos, a novi-
dade do home office, o acúmulo de funções decorrente de afastamentos 
por motivos de saúde, e até mesmo de encerramento dos contratos de 
trabalho dos colegas de redação, entre outros pontos. Acredita-se que, 
com a pesquisa, seja observada que, a pressão já inerente à classe, 
tenha sido enfatizada devido ao contexto de pandemia, e, desse modo, 
impactado de alguma forma na produção do telejornal.
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Mutações no Telejornalismo: A história antes da pandemia

De forma oficial, data de 18 de setembro de 1950 a inauguração 
da primeira emissora de televisão no Brasil, a PRF - 3 TV Difusora, 
em seguida nomeada de TV Tupi de São Paulo, a pioneira da América 
Latina, idealizada pelo o empresário e político paraibano, Francisco de 
Assis Chateaubriand, proprietário dos Diários e Emissoras Associados 
que se dispôs a trazer técnicos da RCA - America Radio Corporation - e 
introduzir a televisão no Brasil, no panorama da fase final da chamada 
“época de ouro do rádio brasileiro”.

Assis Chateaubriand escolheu Campina Grande para inaugurar a 
TV na Paraíba após implementar oito estações de televisão em outras 
locais do país3. Por conseguinte, técnicos foram enviados para obser-
var e escolher o melhor lugar para a instalação dos equipamentos. No 
ano de 1961 houve a inauguração da antena de televisão da chamada 
TV Borborema após doação de equipamentos da TV Tupi de São Paulo. 
Maior (2017, p.47), em sua pesquisa sobre a história da televisão na 
Paraíba, explica como se deu a primeira transmissão da emissora:

Finalmente a TV Borborema entra no ar, experimentalmente, em 
15 de Setembro de 1963, se utilizando do Canal 3 e depois Canal 4, 
com a produção dos primeiros programas, elaborados por gente de 
rádio, com apoio de produtores das Tevês Tupi de São Paulo e Rio, 
também oriundos da radiofonia (muito lógico, pois não havia tele-
visão), mas, já com certo conhecimento da nova mídia, desde 1950.

Fatores sócio-organizacionais, que têm nas tecnologias analógicas a 
sua base, marcaram as rotinas produtivas nas redações de telejornalismo 

3. Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, São Luiz, Belém e Goiânia.
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no final do século XX. Neste sentido, tais processos são, ao mesmo 
tempo, dependentes da capacidade cognitiva do jornalista, da sua cultura 
profissional, da própria organização do trabalho e dos processos produ-
tivos. Desse modo, a introdução de tecnologias em tal contexto tende 
a reconfigurar práticas, formas de organização, exercício do trabalho e 
o próprio perfil do jornalista e do jornalismo.

Os autores Pereira e Adghirni (2011, p.52), falam que “mudanças 
profundas afetam diferentes dimensões do jornalismo, alterando radi-
calmente a forma como será praticado no futuro: mudança na forma de 
produzir notícia, mudança no perfil dos jornalistas e alterações na relação 
dos jornais com o público. Para Deuze (2004), a convergência molda 
não apenas as práticas jornalísticas contemporâneas, mas a própria auto 
imagem dos jornalistas, que precisam construir uma nova identidade 
profissional, multimídia. Já Cotta (2005) fala que:

A mídia tem enorme influência dentro da sociedade, de qualquer 
sociedade. Principalmente, no mundo contemporâneo, pela velocidade 
que a informação ganha, em função dos seguidos avanços tecnoló-
gicos. Mas somente completa o seu ciclo comunicacional quando 
retorna ao ponto de origem: é sempre o indivíduo quem determina o 
sentido final à informação que virou notícia. Ou seja, dará a ela uma 
atenção inicial, para dimensionar depois o interesse pela informação/
notícia ou tratá-la como mera curiosidade (Cotta, 2005).

A capacidade de adaptação permite que a televisão e suas configura-
ções narrativas sejam ainda protagonistas num mundo de convergências 
e múltiplas opções. Para Salaverría (2015), há dois processos em tela: 
uma crise de acumulação (que envolve toda a economia mundial) e 
uma crise tecnológica (conectada à mudança do paradigma analógico 
para o digital).
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Trazendo a reflexão sobre mutações para o contexto atual, a pan-
demia da Covid-19 encontra o setor da comunicação em profunda 
crise, com um quadro bastante dramático para o mundo do trabalho 
dos comunicadores: demissões, contratos precários, rebaixamento 
salarial, densificação de trabalho, todo tipo de estresse, além do quadro 
de incertezas sobre o futuro.

O novo coronavírus adoeceu continentes inteiros, matou mais que 
vários conflitos armados juntos e também criou barreiras para a 
comunicação de massa. Desafiado pela Covid-19, o telejornalismo 
viu-se obrigado a produzir novos conteúdos, linguagens e, principal-
mente, reinventar processos para continuar vivo e pulsante. Na era 
digital, essa mudança foi oxigenada, acima de tudo, pela tecnologia. 
(Léo Sant’anna, 2020)

Como veremos no tópico a seguir, a alteração das rotinas produtivas 
demandou novas funções e competências das equipes, além das que já 
vinham sendo exigidas anteriormente. Tais mudanças aconteceram de 
forma paulatina englobando trabalho home office, uso de dois micro-
fones, de máscaras por repórteres em coberturas externas, sonoras 
coletadas por meio de aplicativos, entre outras formas de estruturação 
do noticiário.

Telejornalismo e Pandemia: um novo normal

No telejornalismo, assim como, pode-se dizer, em todos os demais 
âmbitos da sociedade, muitas mudanças e/ou adaptações surgiram a 
partir dos impactos trazidos pela pandemia de Covid-19. O receio pelo 
novo, as incertezas causadas pelo, até então, fato desconhecido e a 
busca por informações confiáveis para validar os inúmeros boatos que 
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surgiram desenfreadamente sobre a temática são alguns dos fatores 
que levaram a população a buscar informações com credibilidade por 
meio dos telejornais.

Diante deste contexto social reconfigurado, aumentou o número de 
pessoas em casa e, consequentemente, o maior acesso à televisão, 
especificamente, aos programas jornalísticos de televisão, por sinal, 
quando do início da pandemia em território nacional, apresentaram-
-se como um dos meios de comunicação da imprensa profissional 
visto pela população brasileira mais confiável. (“Jornalismo cresce 
em audiência na pandemia do coronavírus”, s.d.)

Na pandemia, a relação entre audiência e telejornal foi mais vital. 
Com o impedimento do deslocamento das equipes até os locais dos fatos, 
na maior parte dos casos, devido às restrições impostas pelas autoridades 
de saúde, culminou-se em um estreitamento ainda maior entre jornalistas 
e o público tornando-o uma audiência potente definida por Mesquita 
(2014) como um agente que se envolve ou é envolvido nos processos, 
nas práticas e nas rotinas jornalísticas possuindo, pelo menos, quatro 
características: capacidade de transformação; força de propagação da 
informação; capacidade de ação; e capacidade de amplificação.

O público começou a participar de forma mais efetiva dos telejornais 
enviando, por vezes, reportagens praticamente completas feitas com 
smartphones, necessitando apenas de uma revisão jornalística para 
que o conteúdo ficasse apto a ser exibido nos telejornais. No entanto, 
aqui é importante salientar que, antes mesmo da pandemia, já existia 
essa colaboração dos telespectadores através dos materiais gravados 
com celular, mas de forma esporádica, no período pandêmico a prática 
tornou-se rotineira.
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Outra técnica utilizada diante das limitações impostas pela pandemia 
foi a de realização de entrevistas por meio de aplicativos e ferramen-
tas online como Skype, Zoom, Google Meet, entre outros. O que fez 
diminuir distâncias e possibilitar entrevistas com fontes que poderiam 
estar do outro lado do Brasil ou do mundo.

Para Barbizan (2020), “A tecnologia digital, o amplo acesso à 
internet, o desenvolvimento e a popularização de dispositivos móveis, 
como tablets e, principalmente, os smartphones, estão entre os prin-
cipais agentes desse transbordamento do telejornalismo”. Tal fala é 
consistente, a partir do momento que testemunhamos o fortalecimento 
do telejornalismo mesmo em um período com tantas limitações.

Para colocar o telejornal no ar, tecnologias de comunicação e infor-
mação disponíveis no mercado, muitas vezes coadjuvantes na cobertura 
de TV, começaram a ser usadas de uma maneira mais intensa, frequente, 
e com “novas” formas de aproveitamento, a serviço dos jornais. Aqui 
esbarra-se em outras questões levantadas a partir dessa colaboração, 
como a qualidade desse material, advindos da falta do contato pessoal, 
interação e debate dentro das redações. Importante frisar que a televisão 
tem como característica principal as imagens, é o que a diferencia dos 
outros meios.

Do ponto de vista estético nessa nova forma de contribuição com 
o jornalismo durante a pandemia, a imagem, na maior parte dos casos, 
é de baixa qualidade, porque é gerada a partir de um computador ou 
celular. Quando se refere a entrevistas realizadas virtualmente, em 
alguns casos o som oscila de acordo com a qualidade da internet, e em 
alguns momentos se cria um delay de áudio, que provoca segundos de 
silêncio entre a pergunta e a resposta.
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Essa relação mais próxima ao público levanta a discussão sobre 
a filtragem dos conteúdos que chegam até os jornalistas. Como Silva 
(2020), destaca em sua fala:

Todavia, é preciso saber falar com o público, estabelecer vínculo com 
aqueles que denunciam os problemas dos bairros e cobram soluções 
do poder público. Mas com tantos ouvidos nesta escuta por parte da 
emissora, a possibilidade de serem emitidas vozes incongruentes é 
grande, destoando dos anseios da população. (Silva, 2020)

Dentro das redações e no trabalho do repórter na rua foram muitas 
as interferências. Uso de máscara, higienização do ambiente de trabalho 
com álcool 70%, acrílicos separando os profissionais dentro do local de 
trabalho e o uso de dois microfones na captação de sonoras (um pelo 
repórter e outro pelo entrevistado) são algumas dessas providências.

Em algumas empresas de comunicação, jornalistas com mais de 
60 anos e aqueles dentro dos considerados grupos de risco4, seja da 
redação ou de vídeo, foram afastados do trabalho presencial por causa 
do risco de contaminação pelo coronavírus. Para muitos profissionais 
o trabalho se deu em esquema de home office e, dependendo do caso, 
sendo acionados pela internet.

O trabalho home office é outro desafio no jornalismo. Boa parte dos 
profissionais precisaram improvisar para conseguir trabalhar de casa. 
Conexões de internet limitada, ambientes com ruídos, interferência da 
família. Não foram poucos os casos de cenas inusitadas em entradas 

4. São considerados grupo de risco para agravamento da COVID-19 os portadores de 
doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica, 
e indivíduos fumantes (que fazem uso de tabaco incluindo narguilé), acima de 60 anos, 
gestantes, puérperas e crianças menores de 5 anos. 



315

meistudies

ao vivo nos telejornais onde o repórter passou por alguma situação 
inesperada durante a transmissão.

Mais pessoas em casa, consequentemente, mais pessoas assistindo 
televisão e sentindo-se representadas pelo o que está acontecendo em 
seu entorno. Cidadãos foram em busca de uma referência, de confiança 
para obter informação que os ajudassem nas tomadas de decisões

No telejornalismo local, a proximidade com o cidadão, com a vida 
real e com seus problemas é o fio sensível para o desvelamento dos 
fatos. Ali está o vínculo social primeiro, de respostas mais imediatas 
e de autorreferência. Do outro lado, a busca por orientação é peça 
fundamental na engrenagem da construção social das realidades. Iden-
tidade, (re) conhecimento, representação fazem desse telejornalismo 
âncora das demandas mais urgentes da comunidade, amplificador 
dos debates e questões políticas, culturais e econômicas (Vizeu & 
Cerqueira,2019).

Para Silverstone (1996), quanto mais o mundo se apresenta instá-
vel, mais o noticiário pode se tornar viciante. Mas, reflexões de outros 
estudiosos da área indicaram que os noticiários televisivos não traziam 
só segurança para as pessoas, mas também medo e insegurança.

O fluxo contínuo de casos confirmados, o número de mortes diárias 
e novas políticas governamentais, e os sentimentos de medo, estresse 
e desamparo que isso inicia, podem criar a resposta oposta e fazer 
os usuários se desligarem das notícias (Nielsen et al., 2020)

No tópico a seguir vamos acompanhar o contexto do trabalho dos 
jornalistas de televisão durante a pandemia, buscando entender as adap-
tações necessárias, as maiores tensões e particularidades deste período 
singular da história da humanidade.
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Estudo de Caso: TV Paraíba

O objetivo desta pesquisa, que caracteriza-se como qualitativa de 
caráter exploratório, foi analisar esse processo em curso e identificar 
as novas práticas no telejornalismo, por meio de um estudo de caso da 
emissora TV Paraíba - afiliada da Rede Globo em Campina Grande/PB.

Como percurso metodológico, adotamos o Estudo de Caso. De acordo 
com Yin (2005, p. 32), o estudo de caso é um estudo empírico que inves-
tiga um fenômeno atual dentro do seu contexto de realidade, quando as 
fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente definidas 
e no qual são utilizadas várias fontes de evidência.

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas - que possuem roteiros 
prévios, mas permitem abertura para novos questionamentos -, sobre 
rotinas produtivas. Cada entrevista foi realizada de forma individual 
pela plataforma de reuniões online, Google Meet, nos dias 6, 7 e 12 de 
julho de 2021. Foram entrevistados dois repórteres, dois editores e uma 
produtora da TV Paraíba, afiliada da Rede Globo em Campina Grande/
PB. A identidade dos jornalistas será preservada.

Dentre os pontos que buscamos esclarecer estão: Quais mudanças a 
pandemia da Covid-19 traz para as rotinas dos jornalistas dos telejornais? 
Quais os impactos na relação jornalista-audiência? Quais as maiores 
tensões vivenciadas neste período? Entre outros.

A fala de Andrade (2020), sintetiza o poder da TV enfatizado com 
a pandemia:

A TV deixou de ser apenas um aparelho de composição de mobília 
dentro dos lares, ou seja, a TV está em todo lugar, preenchendo lacu-
nas para além das telas, coexistindo numa espécie de transfiguração 
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do ponto de vista da produção, circulação e do consumo televisivo. 
(Andrade, 2020)

Com a equipe reduzida, devido às crises financeiras que já se arras-
tavam antes do período pandêmico, os profissionais que se mantiveram 
na redação precisaram acumular funções, o que não significa o aumento 
dos seus salários. Por isso, a sobrecarga de trabalho aliada às conse-
quências emocionais trazidas pela pandemia tornaram o trabalho dos 
profissionais de comunicação ainda mais delicado.

No meu expediente eu acumulo funções. Então eu tenho que pro-
duzir matérias e editar o jornal em um tempo muito curto. Me sinto 
muito pressionado para conseguir cumprir todas essas demandas de 
uma maneira que a qualidade seja mantida. Algumas vezes chego 
a pensar que não vou conseguir. A responsabilidade é enorme. Se 
antes da pandemia já era tenso fazer telejornalismo, agora tudo se 
intensificou consideravelmente (Editor 1, 2020).

Wolf (1999, p.218) destaca três importantes fases dentro da rotina 
produtiva: “a recolha, a selecção e a apresentação’’. Cada uma delas 
dá lugar a rotinas articuladas e a processos de trabalho, dos quais só 
alguns aspectos são tratados”.

O jornalismo vai além de simplesmente dar o que o público quer, 
ele tem uma função social (Barbizan, 2020). Ainda na fala do Editor 1 
(que também acumula a função de produtor), fica nítido essa questão 
ao relatar uma dependência da população em relação ao conteúdo que 
é exibido nos telejornais ao expressar que:

Muitas vezes estou focado em concluir uma pauta, ou checando 
detalhes da edição do jornal e de repente o telefone toca e eu tenho 
que atender porque não tem mais ninguém na redação. E são pessoas 
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que estão em casa querendo saber informações sobre a vacinação. 
Essas pessoas alegam que não conseguiram acompanhar o jornal, 
mas ligam pra TV para obter a informação pois acreditam nas notí-
cias que aqui divulgamos (Editor 1, 2021).

A pandemia trouxe para as empresas de comunicação a percepção 
de incluir de forma mais evidente a audiência nos telejornais, mas, para 
isso, exigindo desses profissionais o exercício do papel pedagógico 
do telejornalismo pelo fato de levarem ainda mais orientações aos 
telespectadores devido às incertezas trazidas pelo cenário pandêmico. 
Mas como explica Silva (2018), diferente do papel na educação, essa 
função no telejornalismo leva em conta o papel da atividade na pro-
dução do conhecimento na contemporaneidade, tornando o conteúdo 
mais compreensível.

Nesse cenário de crise pandêmica e de crise pelas transformações 
no mundo do trabalho, a informação é ainda mais essencial à vida e 
ao bem estar das pessoas. Os profissionais da comunicação são desta-
cados para atuar nessa área essencial, prestando serviços na produção 
de informações relevantes em todos os âmbitos para que a população 
possa tomar atitudes em defesa da sua saúde física e mental.

Diante desse contexto, apelos à emoção e a crenças pessoais con-
dicionam o público a consumir informação, seja ela verdadeira ou não. 
Vizeu como citado em Leite (2018) destaca que “é possível construir 
uma notícia por meio da coprodução, onde o ‘repórter-cidadão’ é um 
coprodutor da notícia e o jornalista permanece como produtor da infor-
mação”. O Repórter 1 reforça o impacto do jornalismo colaborativo e 
destaca uns pontos importantes ao falar que:
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A pandemia nos fez abrir mais espaço para o jornalismo colabora-
tivo. A imagem contando a história, mesmo que esteja um pouco 
tremida, um pouco desfocada ou sem tanta instabilidade, mas aquela 
imagem contempla a informação, se antes a gente precisa ir até a 
casa da pessoa… a gente teve muitas situações de dar instruções 
para as pessoas por telefone. Fizemos várias reportagens sem sair 
da redação. (Repórter 1, 2021)

O canal cria um laço de cumplicidade com o destinatário/consumi-
dor/telespectador, que se sente representado. Essa aproximação entre 
público e jornalistas também é testemunhada pelo Editor 2:

Os canais de whatsapp da TV acabaram virando a maior fonte do 
que estava acontecendo porque como a gente evitava sair da redação, 
era o morador que mandava pra gente uma fila numa caixa econô-
mica, uma fila num sei aonde, o comércio aberto irregularmente. 
Ficou muito forte essa relação com a audiência. As autoridades 
também falam como audiência. O prefeito entrava em contato com 
a redação antes de divulgar o decreto para saber se daria tempo de 
ser divulgado no jornal. (Editor 2, 2021)

Para Canclini, 1995, como citado em Correia e Vizeu “o telejornalismo 
representa um lugar de referência para os brasileiros muito semelhante 
ao da família, dos amigos, da escola, da religião e do consumo”. E para 
manter esse padrão com tantas situações atípicas, os profissionais pre-
cisaram enfrentar momentos de tensão durante essa adaptação, como 
fala a Produtora 1.

Foi uma coisa bem tensa, tivemos que nos adaptar a um novo tempo. 
A orientação da emissora foi que a gente tentasse colocar o menos 
possível os repórteres em contato com muita gente e em matérias de 
comunidade, por exemplo, que a gente tem esse viés, pedir vídeos 
aos telespectadores. O pessoal ligava e eu explicava que infelizmente 
por conta da pandemia a gente tava reduzindo ao máximo a ida da 
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equipe para os locais. Eu orientava perguntando se as pessoas tinham 
condições de gravar um vídeo e o pessoal topava, eu sempre orientava 
a gravar sempre com o celular na horizontal. (Produtora, 2021)

A pandemia demandou novas funções e competência das equipes, 
além das que já vinham sendo exigidas anteriormente. A Repórter 2 
aponta alguns pontos que mais chamaram a sua atenção nesse período:

Já no início da pandemia as entrevistas começaram a ser feitas por 
videochamada. Geralmente a gente faz a passagem no local onde 
o fato acontece, mas a gente passou a fazer a passagem em locais 
com fundo neutro para dar a entender que a gente não poderia ir até 
o local. (Repórter 2, 2021)

Por meio dos relatos aqui expostos vimos que o jornalismo não muda 
a sua essência, mas que é preciso se adaptar aos avanços tecnológicos 
e aproveitar a necessidade de mudança na cotidianidade da vida para 
trazer novos conceitos ao processo de construção televisiva.

Algumas Considerações de um Final ainda em Aberto

Com a pesquisa foi possível constatar que os jornalistas da TV 
Paraíba vem lançando mão de novas práticas e de adaptações de antigas 
práticas diante de uma realidade de mudanças nas rotinas produtivas, 
novas funções das equipes, tensionamentos sobre divulgação, diálogo 
com a sociedade e apuração de dados certificados e critérios de noti-
ciabilidade durante a pandemia.

O profissional realizando seu trabalho, por vezes, totalmente de 
dentro da redação levanta a possibilidade de diminuição de custos para 
as empresas como citado pelo Editor 1: “a possibilidade de se fazer uma 
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entrevista online diminuiu esses custos. A ideia do profissional que tem 
que saber de tudo um pouco está ainda mais forte. Acredito na ênfase 
no profissional multifunções e no surgimento de novas profissões”. 
A prática tornou-se frequente e deve permanecer mesmo depois da 
pandemia, pelo fato de proporcionar mais rapidez ao serviço e ampliar 
fontes de informação e testemunhos.

Ademais, a rotina torna-se mais estressante a partir do momento que 
vivencia-se o misto de sentimentos voltados aos conteúdos que estão 
sendo noticiados e também no tocante a preocupação com a saúde dos 
próprios comunicadores.

Tais observações podem sinalizar um futuro onde as distâncias serão 
ainda mais encurtadas, onde a participação do público ganhará ainda mais 
força e a concretização do telejornalismo como um lugar de referência 
(Vizeu, 2009) em informação séria e compromissada com o público.

Alguns outros pontos que também merecem destaque nessa reflexão 
referem-se à precarização do trabalho do jornalista, polaridade política, 
relevância do telejornalismo em relação aos demais meios sociais e 
credibilidade recuperada durante esse período singular da história da 
humanidade e concomitantemente da história do jornalismo.
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Internet aliada à TV: agendamento e repercussão 
através da hashtag #Fantástico

Thayane dos Santos Moreira1

A televisão durante muitos anos ocupou a posição de eletrônico mais 
querido pelos brasileiros e ainda é possível encontrá-la em 96,3% dos 
domicílios do país2. Os telespectadores tinham a TV como principal 
meio de mídia para se informar e ter momentos de lazer, pois a magia 
que unia áudio e imagem em movimento era o suficiente para atrair a 
atenção do público. Além disso, a programação televisiva – principal-
mente, os telejornais – cumprem uma função social por atingir também 
um público iletrado, que não possui muito interesse na notícia, mas a 
vê mesmo assim (Rezende, 2000).

Entretanto, com a popularização da internet no início do ano 2000 
no Brasil, novos hábitos foram incluídos no cotidiano dos indivíduos 
e novas fontes de informações surgiram com os portais de notícias 
hospedados na rede World Wide Web de alcance mundial. E, seguindo 
com os avanços tecnológicos, novos dispositivos eletrônicos foram 
criados, a exemplo dos smartphones, que permitem o acesso à inter-
net em qualquer hora e lugar, facilitando buscas por informações, 

1. Mestranda em Jornalismo. Aluna regular do Programa de Pós-graduação em 
Jornalismo da Universidade Federal da Paraíba.

 thayanemore@gmail.com
2. Segundo levantamento realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).
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entretenimento e localidades. Logo, a internet e suas possibilidades 
transformaram a sociedade e seus costumes, inserindo novos hábitos 
e impactando diretamente as formas de comunicação entre as pessoas, 
tornando-a em uma sociedade midiatizada (Fausto Neto, 2008). Hoje, 
há inúmeros aplicativos para troca de mensagens, ligações gratuitas e 
plataformas de redes sociais que incentivam a interações e, em alguns 
casos, conversação entre os usuários por meio de publicações (seja em 
texto, áudio, foto ou vídeo).

Neste contexto, a forma de ver TV também mudou. Não é mais 
preciso aguardar a hora do telejornal da noite para saber os fatos mais 
relevantes do dia, porque a informação está espalhada; também não é 
mais necessário aguardar o dia seguinte para comentar o capítulo da 
novela com um colega, porque a conversa pode acontecer ao mesmo 
tempo em que o folhetim é transmitido. A programação televisiva 
também está online, nas plataformas de vídeo e podem ser assistidas 
até mesmo pelo celular (de maneira ao vivo ou não). Desse modo, um 
novo hábito foi introduzido na rotina dos telespectadores: o de ver TV 
enquanto acessa à internet.

É equivocado pensar que a internet vai acabar com a televisão, o que 
estamos vivenciando são transformações causadas pela tecnologia que 
obrigam os meios tradicionais a se adaptarem e se reinventarem, mas 
como? De qual maneira a internet está sendo usada como aliada para 
atrair e engajar os telespectadores conectados? Essas são as principais 
perguntas que norteiam o presente artigo. O nosso objetivo é investigar 
como a internet e as plataformas de redes sociais contribuem para a 
audiência da TV através do agendamento e da repercussão. Nosso objeto 
de pesquisa é o programa Fantástico, da Rede Globo, transmitido nas 
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noites de domingo e que mescla jornalismo e entretenimento. Entendendo 
que o programa já percebeu esse novo telespectador e incentiva que 
ele use a internet enquanto assiste ao conteúdo televisivo publicando 
mensagens com a hashtag3 #Fantástico.

Para isso, analisamos o comportamento da hashtag #Fantástico na 
plataforma Twitter4 durante a edição do programa em cinco domingos 
consecutivos entre os meses de setembro e outubro observando como 
a internet contribuiu para as pautas escolhidas e a repercussão que as 
reportagens causaram. Como principal metodologia, utilizamos a Análise 
de Conteúdo de Bardin (1977).

Agendamento em Tempos de Internet

No início da faculdade de jornalismo e/ou comunicação social temos 
contato com as teorias do jornalismo, conceitos e definições dadas ao 
longo dos anos na tentativa de entender e justificar porque as notícias são 
como são; o que as determinam; os fatores que influência o processo da 
notícia do início até o resultado final entregue ao público. Na teoria do 
agendamento (ou agenda-setting), há o entendimento de que as notícias 
são como são porque assim determinam os veículos de imprensa, eles 
que nos dizem em que pensar, como pensar e o que pensar sobre os fatos.

Para Shaw citado em Wolf & Figueiredo (1999), a hipótese do 
agenda-setting defende que:

3. Hashtags são palavras-chaves precedidas do símbolo do jogo da velha (#) com 
o objetivo de indexar tópicos e assuntos facilitando a busca.

4. Plataforma de microblogging, onde os usuários podem fazer publicações até 
280 caracteres.
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em consequência da ação dos jornais, da televisão e dos outros meios 
de informação, o público sabe ou ignora, presta atenção ou descura, 
realça ou negligencia elementos específicos dos cenários públicos. 
As pessoas têm tendência para incluir ou excluir dos seus próprios 
conhecimentos aquilo que os mass media incluem ou excluem do seu 
próprio conteúdo. Além disso, o público tende a atribuir àquilo que 
esse conteúdo inclui uma importância que reflete de perto a ênfase 
atribuída pelos mass media aos acontecimentos, aos problemas, às 
pessoas. (Shaw em Wolf & Figueiredo, 1999, p. 140)

Neste sentido, os meios de comunicação não estão tentando induzir 
o público, mas apresentando o que é relevante para que o público saiba 
e discuta. Segundo Pena (2019, p. 2), “a ação da mídia no conjunto de 
conhecimentos sobre a realidade social forma a cultura e age sobre ela”, 
ou seja, a mídia é responsável por uma construção social e passa a ter 
influência e ação sobre a mesma.

A teoria do agendamento foi desenvolvida na época em que era a 
mídia tradicional que detinha o controle do processo de produção e 
distribuição (Magalhães, 2014) e o predomínio da TV e do rádio como 
principais fontes de informação durante décadas, reforçou e refletiu a 
hipótese do agendamento, uma vez que o que chegava ao conhecimento 
da audiência apenas aquilo que era noticiado nos meios de massa. Não 
existiam até então mídias alternativas nem a possibilidade de o público 
fazer sua própria busca e filtragem. No entanto, isso mudou com o 
advento da internet e mais ainda com o surgimento da internet móvel 
e wifi, afinal, basta ter um aparelho com acesso à internet para buscar 
ou receber informações. Agora é possível personalizar e escolher as 
informações, criar filtros e silenciar temáticas.

Segundo Magalhães (2014, p. 99), “uma das premissas da Agenda-
-setting é a de que os indivíduos se informam por meio de um número 
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limitado de canais de notícia e, nessas fontes, a agenda da mídia é, 
relativamente, uniforme”, contudo com tantas fontes diferentes dispo-
níveis no ciberespaço (Levy, 2010), as pessoas recebem informação 
de todos os lados e, embora, a grande mídia continue selecionando o 
que considera relevante para o conhecimento público, a audiência pode 
buscar o mesmo fato ou outros assuntos em mídias alternativas, como 
blogs locais e páginas de redes sociais de caráter informativo.

Em contrapartida, o indivíduo se tornou uma espécie de repórter que 
com o celular em mãos, pode registrar um fato através de vídeos e fotos 
e publicá-los em seus perfis de redes sociais (ou envia-los diretamente 
para alguma redação por meio de e-mail ou aplicativos de mensagens) 
gerando repercussão e chamando a atenção da imprensa, que se interessa 
pelo fato e decide noticiar. Ou seja, o que está repercutindo nos meios 
online pode pautar os veículos de mídia, e, assim, o gatekeeper cede 
lugar ao gatewatching (Bruns, 2011).

Sendo assim, a hipótese do agendamento é reconfigurada e habita 
uma via que possui faixas em sentidos contrários, onde a grande mídia 
continua influenciando a audiência e determinando sobre o que ela 
deve tomar conhecimento, ao mesmo tempo em que sofre influência 
do ciberespaço e do que é comentado ou produzido pela audiência. 
“O fenômeno da convergência midiática nos faz pensar que apenas a 
internet recebe influências dos meios tradicionais. Entretanto, o fenô-
meno fez com que os limites entre os meios se tornassem estreitos, 
possibilitando que um meio influencie o outro e vice-versa” (Stefano, 
2017, p. 5). Nessa influência mútua, não faz sentido enxergar a internet 
e suas possibilidades como inimigas dos meios tradicionais.
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TV e Internet: inimigas ou aliadas?

As mudanças na comunicação entre os indivíduos e na distribuição 
de conteúdo causadas pela internet impactaram a forma de ver televisão 
e forçaram as emissoras de TV a se adaptarem aos novos formatos, 
plataformas e tipo de audiência. Logo, é um equívoco afirmar que a 
televisão vai acabar ou cair no esquecimento por causa da internet, elas 
coexistem em uma sociedade de multitelas. Magalhães (2014) explica 
que TV e internet se complementam.

a TV e a internet não se tornam prejudiciais uma à outra, mas com-
plementares, tanto como experiência comunicacional entre telespec-
tadores e usuários, como enquanto indústrias: cultural e comercial. 
Somado à inserção social, cultural e física da TV na casa das pessoas, 
e à afinidade crescente com a internet, esse casamento, portanto, 
tem mais perspectivas de fortalecimento dos seus pares do que de 
sobreposição de um em relação ao outro (Magalhães, 2014, p. 259)

Vê-las como inimigas causa atraso e pode prejudicar a audiência, 
por ignorar o telespectador-internauta – aquele que ver TV e usa a 
internet ao mesmo tempo, dividindo sua atenção entre mais de uma 
tela. Segundo levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) 95% dos internautas brasileiros usam internet 
enquanto assistem televisão. Portanto, as pessoas não estão deixando 
de ver TV, mas mudando a forma de vê-la.

Além disso, o telespectador não é mais passivo e estático como 
antigamente, ele está conectado, ativo e participativo. Enquanto deixa 
a TV ligada, navega em sites, faz compras online, checa e-mails, acessa 
redes sociais ou até mesmo interage com o programa que está sendo 
transmitido, seja através de um comentário ou participando de uma 
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votação. “O aumento da participação dos usuários no meio online com 
o advento das redes sociais ajudou na expansão da televisão, potencia-
lizando seu poder de penetração e hibridização. Assim, a experiência 
televisiva está reconfigurada” (Stefano & Correio, 2018, p. 27).

Ao enxergar esse novo tipo de audiência potente (Mesquita & Vizeu, 
2014), os programas de TV passaram a investir em meios para participa-
ção de telespectadores e a incentivá-los a interagir. Inicialmente, foram 
os de entretenimento que criaram estratégias para engajar o público na 
programação e também na internet, com aplicativos de segunda tela – 
ferramentas criadas especificamente para a interação, assim, a TV é a 
primeira tela e o aplicativo, a segunda – e com a inserção de hashtags 
próprias no canto da tela, que são complementadas com o convite feito 
pelo apresentador para que o público conectado publique mensagens 
sobre o que está achando da edição.

Se, em um primeiro momento, os canais de televisão temiam a con-
corrência da internet, agora, esforçam-se para que seus programas 
tenham repercussão na web porque consideram que as redes sociais 
podem, ao contrário do que imaginavam, aumentar a audiência, 
engajando ou atraindo espectadores. (Fechine, 2017, p. 86)

No telejornalismo brasileiro o incentivo ainda é tímido e as estra-
tégias discretas, por exemplo, se observamos os telejornais do horário 
nobre5 das quatro maiores emissoras do país6, apenas o Jornal da Record 
usa o recurso da hashtag na tela enquanto os outros além de não usar 
nenhum recurso, usam as hashtags próprias apenas nos perfis oficiais 

5. Horário da noite quando, geralmente, o valor para anúncios publicitários são 
mais caros.

6. Rede Globo, Rede Record, SBT e Rede Bandeirantes.
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das plataformas de redes sociais. No entanto, no telejornalismo local 
a participação dos telespectadores se tornou imprescindível e parte do 
tempo do jornal agora é dedicado para ler mensagens recebidas que, 
geralmente, são opinativas e, em sua maioria, também fazem denúncias 
contra serviços públicos.

No JPB1, telejornal local da Paraíba, o apresentador anuncia um 
número de WhatsApp7 ainda na escalada8 avisando que os telespectado-
res podem participar mandando suas mensagens e, ao longo da edição, 
estas mensagens são lidas e exibidas em tela cheia, como uma forma 
de incentivo para mostrar ao telespectador que ele está sendo visto (e 
lido), fazendo com eles sintam que têm voz. A audiência participativa 
se torna também fiel e engajada.

Nas pesquisas acadêmicas sobre TV e Segunda Tela ou TV em 
multitelas é comum encontrar estudos sobre os programas de entre-
tenimento – principalmente, com foco nos realities shows, tendo em 
vista que é esse o segmento televisivo que mais gera publicações nas 
plataformas de redes sociais de maneira síncrona9 e assíncrona10 – que 
buscam esse telespectador-internauta para manter a audiência da TV e 
para gerar repercussão nas redes sociais por meio de publicações sobre 
o programa. Contudo, ainda não há muitas sobre como as tentativas 
estão sendo feitas em programas de caráter jornalístico. Como citado, 
alguns telejornais já utilizam o recuso da hashtag em tela para atrair 
os comentários dos telespectadores, um exemplo mais atual que pode-
mos observar é o telejornal Hora 1, da Rede Globo, que é transmitido 

7. Aplicativo de troca de mensagens instantâneas.
8. Momento inicial do jornal quando as manchetes são ditas pelo(s) apresentador(es).
9. Ao mesmo tempo em que o programa é exibido.
10. Que não ocorre ao mesmo tempo em que o programa é exibido.
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entre quatro e seis horas da manhã. Neste caso, a hashtag #horaum não 
permanece fixa em tela, mas aparece em uma tarja durante a edição com 
a frase “participe pelas redes sociais” precedendo uma outra tarja que 
contém o número do WhatsApp do telejornal com o pedido para que 
os telespectadores enviem fotos e vídeos. Os incentivos surtem efeito 
e as mensagens são lidas próximo o fim do jornal. A Figura 1 mostra 
algumas mensagens publicadas no Twitter com a hashtag #horaum.

Figura 1
Mensagens com a hashtag #horaum

Nota. Print de tela da plataforma de rede social Twitter, resultado da busca #horaum.

É possível perceber que os telespectadores aproveitam o espaço para 
comentar sobre o conteúdo exibido, emitir opiniões e fazer denúncias; 
ainda podemos observar uma mensagem sobre a emoção causada pelo 
telejornal em um dos usuários por abordar uma temática presente no 
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cotidiano dele. Logo, demonstra como a internet pode ser aliada à TV 
e como é possível conquistar a audiência através dos dois meios.

Uma Análise da hashtag #Fantástico

O Fantástico é um programa jornalístico exibido semanalmente nas 
noites de domingo pela Rede Globo há 48 anos e que, segundo Gomes, 
“se utiliza, justamente, do entretenimento, aliado ao jornalismo, para 
se configurar como revista eletrônica – um gênero telejornalístico” 
(Gomes, 2009, p. 263), além disso também inclui esportes e humor 
em suas edições. Ao longo dos anos, vários métodos foram usados 
para engajar a audiência, desde participações em quadros por cartas à 
votação via internet durante a edição do programa, todas com convites 
explícitos aos telespectadores para que eles participem.

Mais recentemente, o programa tem usado como principal estraté-
gia as plataformas de redes sociais para divulgar ao longo da semana o 
conteúdo que será exibido no domingo e também utiliza o recurso da 
hashtag fixada no canto da tela para incentivar os comentários sobre o 
programa, assim, o telespectador permanece conectado às duas telas – 
assistindo televisão e usando o smartphone ou computador para fazer 
publicações na sua página da rede social. Entre os anos de 2019 e início 
de 2020, os apresentadores citavam a hashtag e informavam que a men-
sagem publicada com ela poderia ser mostrada no telão, o que acontecia 
mais tarde, ao longo da edição, como pode ser observado na Figura 2.



335

meistudies

Figura 2
Tweet exibido no telão durante o programa

αlσиѕσ (2019, março 31).

Na mesma figura (um print do ano de 2019) também podemos 
observar a hashtag #Fantástico no canto superior da tela ao lado do 
contador de número de tweets11 postados com a hashtag do programa. 
Esse incentivo para que o telespectador interaja através de seus perfis gera 
relevância para o programa na plataforma e contribui para a participação 
e, consequentemente, para a audiência. E, mesmo não mais exibindo as 
mensagens em tela, a hashtag continua fixada e é bastante usada pelos 
usuários para comentar sobre o que está sendo exibido no programa. 
Para Lima (2018), esses estímulos à cultura participativa representam 
dois ganhos: “a reverberação de seus conteúdos, que potencialmente 
podem alcançar um número maior de pessoas, e a implementação de 
técnicas de vigilância, que permitem a extração de conhecimento que irá 
retroalimentar seu conjunto de estratégias” (Lima, 2018, p. 20). Uma vez 
que os usuários do Twitter já publicam suas opiniões e comentários sobre 

11. Nome dado para a mensagem que é publicada na plataforma de rede social 
Twitter.
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o Fantástico, por que não incentivar, concentrar (através da hashtag) 
e monitorar o que a audiência na internet está achando do programa?

Para realizar a análise, assistimos a cinco edições consecutivas do 
programa exibidas entre os dias 12 de setembro e 3 de outubro, divi-
dindo a atenção entre duas telas: a televisão para assistir o Fantástico e 
o notebook para acompanhar o comportamento da hashtag #Fantástico 
na lista dos assuntos mais comentados do Twitter – que é disponibilizada 
e atualizada em tempo real pela própria plataforma, de acordo com os 
assuntos que estão gerando mais tweets através de palavras-chaves 
– observando quais assuntos estavam gerando mais repercussão na 
internet, e quais pautas do programa que haviam sido desenvolvidas 
a partir de um assunto que repercutiu anteriormente nas redes sociais 
(ou seja, como a internet agendou o programa). Para ilustrar o que foi 
observado e auxiliar na análise, utilizamos a ferramenta de captura de 
tela em páginas do Twitter.

Ao tratar os dados coletados foi possível perceber padrões nas edi-
ções observadas e no comportamento da hashtag na lista de Assuntos 
do Momento, por isso, categorizamos os pontos que demonstram como 
a internet pode ser aliada do programa televisivo, seja agendando-o ou 
fazendo com que ele seja comentado. E, vale ressaltar, que mesmo se 
tratando de um curto período, a observação coincidiu com estreias de 
novos quadros e com uma edição comemorativa, ou seja, novidades 
para os telespectadores.

Rede Social como Espaço para Expressar Crítica ao que é Exibido:
Muitas vezes, os telespectadores utilizam a hashtag #Fantástico para 

emitir sua impressão sobre o programa, tecem comentários e críticas 



337

meistudies

sobre o que está sendo exibido das mais variadas maneiras (em tom de 
discordância, humor ou gentilmente, como se entendesse que alguém 
da equipe irá ler o que escreveu). Ou seja, eles usam o espaço da rede 
social para expressar a opinião ao mesmo tempo em que incluem a 
hashtag na publicação para que assim os outros usuários saibam do que 
ele está comentando e também que a equipe do Fantástico enxergue 
como o programa está sendo avaliado por ele.

Durante a análise, percebemos que os quadros exibidos no programa 
são os principais alvos dos comentários daqueles telespectadores que 
fazem questão de dar sua opinião sobre o conteúdo do programa e, em 
sua maioria, as publicações são críticas negativas. Os quadros “É muita 
coincidência” e “Ilusões de Risco” foram os que mais renderam comen-
tários. Inclusive, no dia 3 de outubro, a hashtag do programa apareceu 
pela primeira vez na lista de Assuntos do Momento do Twitter ficando 
em 14° e alcançando a marca de 1.035 tweets durante a exibição do 
quadro de ilusionismo, porém as publicações eram críticas negativas, 
como podemos ver na Figura 3.

Figura 3
Tweets sobre quadro “Ilusões de risco”

Nota. Print da tela da plataforma Twitter, resultado da busca #Fantástico
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Assim, as críticas publicadas na plataforma de rede social agrupadas 
através da hashtag facilita o trabalho de ouvidoria da equipe do pro-
grama podendo funcionar como “termômetro” acerca da opinião dos 
telespectadores e, consequentemente, contribuindo para decisões futuras 
a respeito do conteúdo levando em consideração o que vai agradar ou 
desagradar a audiência.

Além da Hashtag #Fantástico:
Durante a exibição do programa surgem comentários relacionados 

a todo o conteúdo exibido, no entanto, alguns geram uma repercussão 
maior e ganham notoriedade aparecendo também na lista dos assuntos 
que estão sendo mais falados naquele momento. Ou seja, o Fantástico 
aparece na lista a partir das entrevistas ou reportagens que estão sendo 
exibidas, incluído outras palavras-chaves ou tags na lista.

Na edição do dia 26 de setembro, por exemplo, fãs da atriz nor-
te-americana Jennifer Aniston publicaram vários tweets com a tag 
“JENNIFER ANISTON NO FANTÁSTICO” como uma forma de 
divulgar a entrevista e contribuir para que o assunto ganhasse destaque 
no Twitter. A estratégia funcionou e ela apareceu na lista dos Assuntos 
do Momento em 17° posição antes que mesmo da hashtag #Fantástico 
aparecer na lista. O mesmo aconteceu no dia 3 de outubro quando a frase 
“AS PATROAS NO FANTÁSTICO” – publicada diversas vezes por fãs 
da cantora Marília Mendonça e da dupla Maiara e Maraísa – apareceu 
na lista dos Assuntos do Momento e atingiu o número de 10 mil tweets 
ainda durante a exibição da entrevista com as cantoras. Em ambos os 
exemplos, as publicações com essas palavras-chaves começaram antes 
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do início do programa e eram incentivadas por grupos de fãs ao saberem 
que as artistas em questão apareceriam no Fantástico.

No domingo 19 de setembro, a sigla TDAH (Transtorno do Déficit 
de Atenção com Hiperatividade) se tornou um dos assuntos mais comen-
tados na rede social devido a estreia do quadro “Tudo ao mesmo tempo 
– A vida com TDAH” do Fantástico, durante e logo após a exibição da 
reportagem sobre o tema, a sigla ficou em 14° posição com comentários 
que continham elogios e relatos de portadores do transtorno.

Já na edição do dia 10 de outubro aconteceu algo atípico, o nome do 
apresentador Tadeu atingiu o topo da lista com 18 mil tweets após o fim 
do programa devido ao anúncio feito no encerramento de que deixaria 
a apresentação do Fantástico para integrar a equipe do reality show 
Big Brother Brasil. Ou seja, mesmo com a edição encerrada, os usuá-
rios continuaram repercutindo-o na rede social. A hashtag #Fantástico 
também foi bastante citada, tendo em vista que quando o programa 
acabou às 23h25 haviam cerca de 6 mil publicações com a hashtag e, 
na manhã do dia seguinte já eram 10,8 mil.

Dessa forma, o programa se torna assunto apesar da hashtag 
#Fantástico não aparecer e pode chamar a atenção daquelas pessoas 
que não estão assistindo ao programa naquele momento, mas que se 
interessam pelo assunto que está sendo comentado na internet graças a 
exibição na TV. Assim, o programa agenda as conversações e interações 
na internet.

Nova Hashtag facilmente Adotada:
No dia 19 de setembro o Fantástico exibiu a sua edição de número 

2.500 e para celebrar anunciou um programa comemorativo com estreia 
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de novos quadros e reportagens repletas de memórias sobre a sua 
história e os apresentadores anunciaram uma hashtag comemorativa 
para os telespectadores utilizarem nas redes sociais naquele domingo: 
a #Fant2500. Quinze minutos depois do anúncio, #Fant2500 apareceu 
em 4° lugar entre os assuntos mais comentados com 1.400 publicações.

Sem dúvidas, essa foi a edição que mais gerou comentários em um 
curto espaço de tempo durante nosso período de observação, a cada 
novidade mostrada ou a cada memória resgatada, os telespectadores 
aproveitavam o Twitter para expressar suas opiniões e também para 
parabenizar pela a 2.500° edição demonstrando uma relação de afeto 
pelo programa.

Figura 3
Telespectadores demonstram carinho pelo Fantástico.

Nota. Print da tela da plataforma Twitter, resultado da busca #Fant2500

Apesar da hashtag #Fant2500 ter sido facilmente adotada e usada 
pelos telespectadores, foi observado que muitos continuaram utilizando 
a #Fantástico para comentar o programa, o que mostra que isso se tornou 
um hábito. Alguns, inclusive, usavam as duas no mesmo tweet.
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Além disso, o Fantástico aproveitou a ocasião de festa para renovar 
o pacote gráfico e a abertura do programa – famosa desde o início na 
década de 70 devido aos elementos usadas e sonoridade forte em suas 
diferentes versões – e também alterou a imagem do perfil do programa 
no Twitter dois dias depois avisando aos seguidores a “nova cara”. 
Mostrando que a rede social não foi esquecida e que a nova identidade 
visual da TV também vai para a internet.

Das Redes Sociais para a Televisão
O Fantástico é um programa atento ao que está sendo comentando 

na internet e isso ficou evidente durante nosso período de observação. 
Por passear pelo entretenimento com pitadas de humor enquanto mantém 
o caráter noticioso, a revista eletrônica do domingo – como a emissora 
o apelida – consegue explorar bem assuntos que viralizaram12 durante 
a semana. No dia 12 de setembro, o programa foi iniciado com uma 
entrevista com o fiscal da Anvisa responsável por interromper o jogo 
entre Brasil e Argentina no domingo anterior devido ao descumpri-
mento de medidas sanitárias, o fato já havia repercutido bastante nas 
redes sociais na semana que antecedeu o programa o que rendeu muitos 
comentários e memes13 durante a entrevista.

A estratégia de repercutir assuntos que pautaram as redes sociais 
contribuiu de maneira expressiva para o aumento do número de publi-
cações com #Fantástico no dia 3 de outubro, pois em meia hora mais 
de 1.500 tweets foram adicionados a hashtag, durante uma sequência 

12. Termo usado para afirmar que algo repercutiu de maneira rápida e quase que 
instantânea gerando compartilhamentos e publicações.

13. O termo é utilizado na internet para referir-se ao fenômeno de viralização ou 
publicações que tem o humor como principal característica.
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de três assuntos que marcaram presença nas redes sociais: 1) entrevista 
com o Senador Fabiano Contrarato que virou destaque no Twitter após 
seu discurso contra a homofobia viralizar e ter mais de 35,8 mil visuali-
zações; 2) caso Prevent Senior sobre denúncia feita à respeito do plano 
de saúde e que ficou na lista dos Assuntos do Momento por um dia; 
3) Importunação sexual sofrida por uma estudante enquanto ela passeava 
de bicicleta foi flagrada por uma câmera de circuito de segurança e o 
vídeo foi compartilhado mais de um milhão de vezes nas redes sociais.

O texto da reportagem sobre a importunação, inclusive, continha 
frases como “uma imagem que viralizou” e “o vídeo de Mariana também 
viralizou nas redes”, o que deixa claro a intenção do programa em res-
gatar um fato que repercutiu nas plataformas de redes sociais. A edição 
do dia 10 de outubro exibiu uma reportagem sobre a exaustão materna 
e logo no início mostrou um vídeo que, segundo a repórter, viralizou 
nas redes sociais após ser compartilhado por um médico pediatra, o 
qual participou da reportagem.

Assim, o Fantástico faz uso da internet, enxerga o que está sendo 
comentado pelos usuários e entende o que pode atrair a audiência. Ora, 
um vídeo que foi compartilhado milhares de vezes gerando interesse 
coletivo, certamente irá atrair e prender a atenção da audiência e fazer 
com que mais publicações sejam feitas sobre aquela história, mas, dessa 
vez, com a hashtag do programa.

No entanto, é importante ressaltar que o jornalismo tem uma função 
social e, que ao resgatar um assunto bastante comentado na internet, o 
jornalista deve estar atento a relevância do fato e se ele é de interesse 
público e não apenas interesse do público (Alsina & Silva, 2018) para 
garantir e manter a sua credibilidade bem como a confiança do público 



343

meistudies

e entendemos que o Fantástico consegue fazer isso. O programa não 
perde seu caráter jornalístico quando aborda um “assunto de internet” 
e consegue incluir elementos para além do fato já comentado, seja 
através de um especialista ou dando voz aos envolvidos, mas também 
aumentando as discussões de maneira que o assunto volte a pautar as 
conversas na internet ou fora dela.

Ou seja, a internet se tornou forte aliada do programa Fantástico, 
ajudando-o a ganhar destaque na plataforma de rede social Twitter e 
também a pautando reportagens e entrevistas.

Considerações Finais

Por muitos anos a televisão foi o principal meio de informação dos 
indivíduos que se reuniam à frente do aparelho, entretanto, a internet 
reconfigurou a experiência televisiva e fez com que as informações 
fossem espalhadas e chegassem de diferentes meios. Agora, as con-
versas sobre o conteúdo televisivo acontecem em tempo real e com 
a mediação de um dispositivo eletrônico e, uma vez com a televisão 
ligada e um aparelho eletrônico conectado à internet, o telespectador 
interage, participa e emite sua opinião.

Durante a pesquisa para este artigo, compreendemos que é um equí-
voco enxergar a internet (e suas vastas possibilidades) como inimiga 
da TV e que beira a tolice o telejornalismo ser resistente e não usufruir 
das ferramentas que a internet disponibiliza. O programa Fantástico, da 
Rede Globo, é um ótimo exemplo sobre como usar a internet como aliada 
pode contribuir para engajar a audiência nas redes sociais e aumentar 
de maneira orgânica o alcance do programa durante sua exibição. É um 
processo constante que percorre um caminho: o programa estimula – a 
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partir da fixação da hashtag no canto da tela –, seus telespectadores a 
publicarem mensagens na rede social sobre o que está sendo exibido na 
TV, gera repercussão na plataforma, se torna destaque em uma lista de 
assuntos mais falados naquele momento e desperta em alguns usuários 
potencial interesse em ligar a TV e comentar sobre o programa.

Além disso, a internet contribui ainda para a construção do programa 
com pautas derivadas de assuntos que repercutiram nas redes sociais 
e também funcionando como uma espécie de medidor sobre o que 
agrada e desagrada o público, baseando-se pelas opiniões expressadas 
nas redes sociais.

Logo, dentro deste contexto, concluímos que a internet – definiti-
vamente – não é inimiga do telejornalismo.

Referências

Almeida, M. R. de. (2018). O comportamento multitela na TV Social: 
um estudo das práticas midiáticas em torno de The Voice Brasil e 
MasterChef Brasil (2014-2018) [Tese de Doutorado em Comunicação, 
Universidade Federal Fluminense].

αlσиѕσ [@umcaraco]. (2019, março 31). Os refugiados merecem respeito, 
histórias de superação e garra são contadas por eles sempre [Tweet]. 
Twitter. https://twitter.com/umcaraco/status/1112517743859896320

Alsina, M. R., & da Silva, L. J. C. (2018). Ética e Jornalismo: na era 
da Pós-verdade. Revista Observatório,4(3), 708-725.

Bardin, L. (1977). Análise de Conteúdo. Ed. Edições.

https://twitter.com/umcaraco/status/1112517743859896320


345

meistudies

Bruns, A. (2011). Gatekeeping, Gatewatching, realimentação em tempo 
real: novos desafios para o Jornalismo. Brazilian Journalism 
Research, 7(2). 224-247.

Fausto Neto, A. (2008). Fragmentos de uma «analítica» da midiatização. 
Matrizes, 1(2), 89-105.

Fechine, Y. (2017). TV Social: contribuição para a delimitação do 
conceito. Contracampo, 36(01), 84-98.

Gomes, L. (2011). É Fantástico! Gênero e modos de endereçamento no 
telejornalismo show. Em I. M. M. Gomes (ed.), Gêneros televisivos 
e modos de endereçamento no telejornalismo (vol. 1, p. 263-280). 
Ed. EDUFBA.

Levy, P. (2010). Cibercultura. Ed. 34.

Lima, C. A. R. (2018). Telenovela transmídia na Rede Globo: o papel 
das controvérsias. (2014-2018) [Tese de Doutorado, Universidade 
Federal de Pernambuco].

Magalhães, C. M. (2014). Não há Segunda Tela sem a Primeira: 10 razões 
porque a TV não vai desaparecer. Estudos em Comunicação, 17, 
249-276.

Mesquita, G.& Vizeu, A. (2014). A audiência potente e as novas relações 
no jornalismo. Estudos em Jornalismo e Mídia, 11(2), 596-607.



346

meistudies

Pena, F. (2019). Agendamento reativo: a estratégia do confronto 
no Twitter de Bolsonaro [Tabalho apresentado em congresso]. 
42° INTERCOM, Belém, PA, Brasil.

Rezende, G. J. de. (2000). Telejornalismo no Brasil: um perfil editorial. 
Ed. Summus Editorial.

Stefano, L de M. Pelo fluxo da TV e Web: Uma análise da reconfiguração 
televisiva a partir do fluxo de convergência bilateral [Tabalho 
apresentado em congresso]. XXII INTERCOM, Rio de Janeiro, 
RJBrasil.

Stefano, L. de M., & Correiro, S. F. (2018). A TV expandida pelas 9 telas 
da #RedeBBB. Logos, 25(2), 26-41.

Wolf, M., & de Figueiredo, M. J. V. (1987). Teorias da comunicação. 
Presença.



347

meistudies

Pra não dizer que não falei de amores. 
A permanência do machismo no sertão da teleficção

Aurora Almeida de Miranda Leão1

Este artigo tem como foco a minissérie Amores roubados (TV Globo, 
2014), cuja história é ambientada no sertão, espaço fortemente mar-
cado no imaginário brasileiro como lugar de seca, miséria, descaso e 
negligência política secular, onde a matriz patriarcal tem enorme força, 
sendo também lugar de memória (Nora, 1993), o qual costuma eclodir 
quando está em destaque a questão da identidade nacional.

A teleficção é inspirada na obra do escritor pernambucano Carneiro 
Vilela (lançada em folhetim de jornal entre os anos de 1909 e 1912), 
e o enredo é perpassado por extrema violência simbólica, filha do 
patriarcado e do colonialismo, que tem no machismo e na opressão 
seus filhos diletos.

Partimos do entendimento de que a perspectiva de gênero (Scott, 1989) 
precisa ser levada em conta quando estudamos produtos midiáticos nos 
quais a violência simbólica é tematizada. Sendo as relações de gênero 
também relações de poder, pelas quais o mundo está organizado segundo 
diferenças sexuais entre homens e mulheres, considera-se o gênero um 
tipo de conhecimento e, portanto, uma categoria de análise. Como estudar 

1. Doutoranda do PPGCom da UFJF e integrante do grupo de pesquisa Narrativas 
Midiáticas e Dialogias/CNPq. Bolsista Fapemig.

 auroraleao@hotmail.com
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acerca de feminino e masculino implica na compreensão que cada cul-
tura ou sociedade tem sobre as relações humanas, esse saber é sempre 
relativo, nunca definitivo nem universal, porque cada sociedade o define 
segundo seus interesses políticos e objetivos de dominação e poder. 
Assim, é preciso deixar claro que a questão de gênero põe em jogo a 
disputa política pelo poder, uma vez que isso implica pautar instituições 
e práticas cotidianas, ou seja, gênero é uma categoria política e social 
a respeito do biológico.

A Construção Narrativa

Inspirada em obra de Joaquim Maria Carneiro Vilela2, com título 
original de A emparedada da rua Nova3, a minissérie tem roteiro do autor 
pernambucano George Moura com colaboração de Sergio Goldenberg, 
Flávio Araújo e Teresa Frota, supervisão de texto da dramaturga Maria 
Adelaide Amaral, direção geral de José Luiz Villamarim e direção de 
núcleo de Ricardo Waddington.

O escritor Carneiro Vilela (1846-1913), contava ter ouvido a his-
tória do relato de uma escrava. Até hoje, não se sabe ao certo o que 
foi ficcionado por ele e o que de fato aconteceu. Importante é ressaltar 
que a obra coloca questões primordiais sobre patriarcado, machismo, 
opressão às mulheres e configurações históricas de violência, as quais 

2. Jornalista, advogado, ilustrador, pintor paisagista, cenógrafo, juiz, bibliotecário, 
fabricante de gaiolas e escritor com diversos livros publicados, sendo A emparedada 
da rua Nova o mais conhecido, Carneiro Vilela fundou a Academia Pernambucana 
de Letras.

3. Veiculada semanalmente no Jornal Pequeno, entre 1909 e 1912, a obra só foi 
transformada em livro no início do século XX, sendo um folhetim de sucesso 
há mais de 100 anos. A história é considerada uma lenda urbana de Recife. 
(Beltrão, 2015)
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eram contextualizadas no início do século XX e continuam bastante 
atuais neste século XXI.

O roteiro de Amores roubados parte de um crime no qual a vítima é 
um homem. O motivo do assassinato é questão tipicamente machista: 
suspeita de traição. A minissérie, produzida e exibida pela TV Globo, 
teve 10 capítulos, exibidos em janeiro de 2014, e alcançou alto índice 
de público (“Série Amores Roubados bate marca de ibope em horário 
nobre da Globo”, 2014).

Ambientada no sertão pernambucano, o protagonista da narrativa é 
o jovem Leandro (Cauã Reymond), nascido no interior nordestino mas 
criado em São Paulo pela mãe Carolina Dantas (Cássia Kiss Magro), de 
passado obscuro. Mais tarde, ele retorna à terra natal como sommelier4, 
provocando paixões: é um típico “Don Juan5” do agreste. Três mulheres 
se destacam no seu caminho: Celeste (Dira Paes), Isabel (Patrícia Pillar) 
e Antônia (Ísis Valverde) ficam fascinadas por ele. Erotismo, desejo, 
violência, ciúme, opressão e vingança alicerçam toda a trama. Na base 
de tudo, um machismo6 que não se envergonha de reprimir, silenciar, 
violentar, agredir e até matar. A propósito da transposição literária para 
a televisão, vejamos o que diz Daniela Jakubasko (2017):

A narrativa da adaptação se constrói com base na punição e morte do 
comportamento e mentalidade típicos do macho opressor, propondo 
a desconstrução do machismo, criando oposição direta ao final do 

4. Sommelier ou escanção é o profissional responsável por cuidar da carta de bebidas 
de restaurantes, bares, importadoras e lojas especializadas.

5. Personagem arquetípico da literatura espanhola, sinônimo popular para homem 
sedutor. 

6. Machismo é o comportamento, expresso por opiniões e atitudes, de um indivíduo 
que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo 
e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino.
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livro que narra o emparedamento da mulher que recusa a submeter-se 
às ordens dos homens. (Jakubaszko, 2017, p. 3)

Na cidade fictícia, de nome Sertão, há uma configuração bem 
diferente do ambiente sertanejo cristalizado pelo imaginário nacional. 
Localizada às margens do rio São Francisco, ali há muitos vinhedos e 
uma abundante produção de vinho. Dois ricos fazendeiros se destacam 
como empresários de sucesso: Jaime Favais (Murilo Benício), proprie-
tário de vinícola, e Cavalcanti (Osmar Prado), dono de uma fábrica 
exportadora de mangas. Casado com Isabel (Patrícia Pillar) e pai de 
Antônia (Isis Valverde), Jaime é o típico macho opressor, cuja relação 
com as mulheres exercida como se delas fosse proprietário, dominando 
pela força, o grito, o controle de suas vidas. Mas como opressores sem-
pre tem seus momentos de troco da vilania, Jaime não tem o amor da 
mulher nem da filha. No decorrer da trama, ele acabará descobrindo o 
envolvimento de Leandro com sua esposa e decide matá-lo, o que faz 
numa emboscada armada com ajuda de capangas.

A história se desenvolve em flashbacks7, pelos quais o telespectador 
vai descobrindo os meandros do conflito e é convidado a refletir sobre 
o quanto o machismo produz vítimas de todos os lados. Em Amores 
roubados, Leandro morre. Envolvido com as três mulheres da trama, 
ele apaixona-se somente por Antônia e por ela está disposto a tudo. 
Ciente de se ter envolvido numa enrascada, avisa ao amigo Fortunato 
(Jesuíta Barbosa) e à mãe que vai fugir, sendo no entanto atacado antes 
de alcançar seu intento. A morte de Leandro, na obra fudante, é tida como 

7. Palavra inglesa que significa retrospecto, narração de fatos precedentes. 
Em audiovisual, indica interrupção de uma sequência cronológica narrativa 
pela interpolação de eventos ocorridos anteriormente.
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suicídio, enquanto na teledramaturgia passaria como acidente, segundo 
o desejo de Jaime, porém há testemunhas do crime por ele perpetrado.

No livro8 inspirador da obra, Antônia também morre, a mando do 
pai, que não aceita a gravidez da filha sem haver casamento. Logo, a 
punição é também para a mulher. Na teleficção, só o “Don Juan” tem 
final trágico, indicando uma possível disrupção9 na ideia do bem sucedido 
garanhão10. Portanto, registra-se claro exemplo de obra que questiona 
valores arraigados da estrutura patriarcal vigente.

Como dissemos antes, Leandro é assassinado por Jaime e seus capan-
gas. Depois da barbárie cometida contra seu funcionário, Jaime almeja 
que tudo fique bem entre ele e a família. Para tanto, inventa uma falsa 
fuga de Leandro para São Paulo, mostrando que ele só queria se dar 
bem. Arrasadas com a revelação surpreendente e inesperada, Antônia 
desmaia e Isabel fica destruída. Mas havia Fortunato, com quem Leandro 
dividia seus dramas, e é ele quem conta a Antônia que o amigo estava 
mesmo apaixonado por ela.

A desolação da moça só aumenta ao saber da verdade porque mais 
óbvia fica a mentira paterna. Na sequência, acontece numa despenha-
deiro, uma das cenas mais marcantes, juntando a moça e seu algoz 
num diálogo forte, no qual a questão da matriz patriarcal e machista é 
criticada com veemência. Destruída pela perda brutal e injustificada de 
seu grande amor, Antônia confronta o pai: “Eu tô grávida e você matou 

8. Livro mítico da literatura pernambucana, A emparedada da rua Nova foi 
publicado inicialmente em 1886 e ganhou várias reedições. Deve grande parte 
de seu sucesso ao fato de ter sua narrativa até hoje envolta em mistério: não se 
sabe se a história é verídica ou se tudo não passa da criatividade do escritor, que 
escreveu cerca de 14 romances, sendo este o mais conhecido. (Beltrão, 2015)

9. Quebra ou descontinuação de um processo já estabelecido. 
10. Homem que conquista todas as mulheres que quer, aquele que se acha O Gostosão.
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o pai do meu filho. Eu tô grávida do Leandro, do homem que você 
mandou assassinar, sem culpa. Mas isso não é nada, eu me desgracei 
todos os dias da minha vida por ser sua filha”.

Chocado com o que escuta, Jaime dá um passo para trás e cai do alto 
sem chance de escapar. A filha ainda tenta socorrê-lo enquanto imagens 
pretéritas o fazem recordar a relação com a filha criança nos derradeiros 
minutos de vida. Concordamos com a afirmação de Jakubaszko (2017) 
que também vê o fazendeiro como fruto de um sistema social causador 
de danos:

Ele também foi uma vítima do machismo, da obrigatoriedade de 
lavar a honra, das paixões iradas que tomam conta de um homem 
traído. Com a morte dos homens, as mulheres assumem o poder. 
A redenção do macho operada pelo amor de Leandro por Antônia 
deixará um fruto, um filho que, criado por mulheres – Antônia e 
Isabel – , quem sabe, construirá com o feminino uma relação de amor 
e respeito, não de pura sedução ou dominação. Filho do sedutor, é 
verdade, mas que sabia como fazer as mulheres se sentirem amadas 
e desejadas. Ele pagou seu preço, talvez seu filho não precise repetir 
a sua história, assim como Antônia – no século XXI - não repetiu a 
história de Clotilde do século XIX. (Jakubaszko, 2017, p. 15)

A última cena é linda e está repleta de simbologia, prospectando 
um diálogo fértil com obras seminais do Cinema Novo (como Deus e 
o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha): assim como em Deus e o 
diabo (1964) o take final mostra o protagonista correndo em direção ao 
mar - como a indicar que dali pode surgir um novo caminho ou descor-
tinar-se a esperança -, em Amores roubados a derradeira cena dialoga 
com essa concepção ao mostrar mãe e filha dirigindo-se às aguas do 
São Francisco. É uma delicada e providencial citação ao Cinema Novo, 
a servir não só para homenagear quem veio antes e mostrou o sertão na 
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telona, como também enfatiza a mudança de perspectiva em relação às 
concepções de gênero.

Figura 1
A bela cena final de Amores roubados

 Reprodução TV Globo. (“Com sucesso de audiência, “Amores Roubados” tem último 
capítulo exibido nesta sexta-feira”, 2014)

Uma vez que em filmes cinemanovistas quem vai ao mar é um 
homem, na obra teledramatúrgica quem segue por essa trilha são duas 
mulheres, que escaparam de uma situação de opressão e violência, e 
levam consigo para ver o “mar” um fruto novo, o filho-neto, nascido do 
relacionamento com um jovem sertanejo, assassinado por uma estrutura 
patriarcal abjeta e que precisa ser extirpada do cotidiano nacional.

Várias ilações podem surgir da imagem televisual e uma delas faculta 
ao teleaudiente a capacidade de imaginar que, no futuro, homens nasci-
dos no sertão nordestino não mais precisem comungar com o machismo 
estrutural nem referendar atitudes que só acarretam malefícios, e estes 
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atingem a todos, mulheres e homens, vitimados por uma violência que 
a todos causa danos.

Não custa demais lembrar que a fotografia da minissérie leva a 
assinatura do paraibano Walter Carvalho, reconhecido pela excelência 
de seu trabalho, valendo destacar que, tanto ele como o diretor artís-
tico José Luis Villamarim, são profissionais egressos do cinema, no 
qual permanecem atuantes e com atuações bastante aplaudidas. A eles, 
sobretudo, se deve a construção narrativa com uma imagética inspirada 
na realização do específico fílmico. Nesse viés, as palavras de Mirian 
Tavares (2016) tem alcance privilegiado:

A imagem do cinema é um constructo artístico, contingente, social 
ou ideológico. Vemos no ecrã o que o autor da imagem quer mos-
trar. Mas sempre é possível ver mais: os sobejos do visível, recor-
tados pelo enquadramento, dizem-nos muito das imagens que se 
mostram, sobretudo naquilo que elas querem ocultar [...] O cinema 
ocupa, muitas vezes, o lugar de “discurso da verdade” – porque é 
sustentado por imagens que são consideradas um espelho do real. 
O cinema, que nunca foi um mero reprodutor da realidade, sem-
pre usou a realidade como discurso, um discurso que se apresenta 
como um espelho aperfeiçoado que, não só reflete, mas reelabora 
as imagens do mundo, tornando-o mais compreensível e ordenado 
segundo padrões ideais. A única forma de combater este discurso 
do mundo visível é produzir novos discursos que irrompam de den-
tro da lógica do dispositivo e que provoquem, mais que reflexos, 
autênticas reflexões. (Tavares, 2016, par. 11).

No próximo tópico, falaremos sobre a metodologia adotada.

Por Dentro da Metodologia

Narrar é comunicar e não existe comunicação sem diálogo. Ouvir e 
falar são movimentos de uma mesma atividade: se alguém fala, existe 
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alguém que responde. Ou seja, o sentido de alteridade é constante porque 
toda palavra instala uma contrapalavra, o que torna o outro impres-
cindível para a construção da linguagem. É mais ou menos assim que 
afirma o teórico russo Mikhail Bakhtin (2003), para quem a identidade 
se constrói por meio de pensamentos, opiniões, visões de mundo, cons-
ciência: “Cada palavra (cada signo) do texto leva para além dos seus 
limites. Toda interpretação é o correlacionamento de dado texto com 
outros textos” (Bakhtin, 2003, p. 400). Posto isso, é natural que uma 
imagem ou uma sequência imagética nos faça lembrar de várias outras, 
vistas anteriormente: há uma dialogia que se instala naturalmente, até 
porque, uma obra audiovisual, funciona como fortíssima tecnologia do 
imaginário (Machado, 2012), como veremos adiante.

Nosso objetivo é perscrutar qual a mensagem discursiva da minis-
série, o que equivale à metanarrativa (Motta, 2013), a partir das cenas 
selecionadas, nas quais se configura uma outra percepção do sertão 
nordestino, diferente do que foi historicamente absorvido pelo imagi-
nário nacional. Para tanto, optamos por metodologia híbrida unindo os 
pressupostos de Luiz Gonzaga Motta (2013), Juremir Machado (2003) 
e Luiz Carlos Maciel (2017).

Investigar a narrativa a partir de sete movimentos é a indicação de 
Motta (2013), isto é, seguir um caminho de desconstrução do objeto para 
melhor entendimento da intenção dos criadores. Na presente análise, 
ficaremos apenas com quatro desses: o dos personagens, o das estra-
tégias, o do clímax (Maciel, 2017) e o da metanarrativa. Da proposta 
de Juremir Machado (2012), conhecida como ADI (Análise Discursiva 
de Imaginários) ou TI (Tecnologias do Imaginário), seguimos os três 
passos, que são Estranhamento, Entranhamento e Desvelamento.
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Os passos da Análise Discursiva de Imaginários (Machado, 2012) 
correspondem ao que exercitamos neste estudo, conforme seguimos 
na pesquisa de doutoramento: primeiro, a motivação para a pesquisa 
causada pelo estranhamento provocado pelo objeto, afinal, trata-se de 
obra cujo capítulo inicial já é carregado de violência simbólica e há 
um crime. Interessante é que o telespectador passa boa parte da série 
querendo acreditar que Leandro ainda possa estar vivo.

O segundo procedimento é o entranhamento, ou seja, um mergulho 
na narrativa: enveredar por todos os capítulos e perceber detalhes que 
muito tem a dizer, como os enquadramentos, a fotografia, a luz, a mise-
-èn-scéne. Finalmente, o desvelamento ou revelação. Desse modo, o 
estranhamento nos aproximou da obra; o entranhamento nos faz descobrir 
e analisar uma enorme produção de sentido que emana da narrativa; e 
o desvelamento, a etapa derradeira, irá apontar o que consideramos a 
metanarrativa. Tudo isso abarcando uma tecnologia produtora de ima-
ginários tão poderosa quanto uma obra da teledramaturgia. Vejamos o 
que diz sobre isso Juremir Machado (2010):

O imaginário surge da relação entre memória, aprendizado, história 
pessoal e inserção no mundo dos outros. Nesse sentido, o imaginá-
rio é sempre uma biografia, uma história de vida. Trata-se de uma 
memória afetiva somada a um capital cultural. [...] O imaginário é 
um reservatório afetivo de imagens, de onde cada um retira o com-
bustível para as suas motivações e um motor. Ele está sempre por 
trás dos discursos (Machado, 2010).

Portanto, há muito da trajetória pessoal desta pesquisadora mobili-
zado ao assistir à teleficção e decidir enveredar por esta análise. Afinal, 
sou nordestina do Ceará e também vivi relacionamentos abusivos e, 
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portanto, investigar relações danosas e denunciar situações de opressão 
e agressividade contra mulheres são parte hoje de nosso objetivo.

Figura 2
O sertão como a linha abissal de que nos fala Boaventura (2002)

Nota. Ator Cauã Reymond filmando no Raso da Catarina, no sertão da Bahia. Foto: 
Estevam Avellar. Fonte: TV Globo. (“Amores Roubados: Cauã Reymond vive ladrão 
de corações em minissérie”, 2013)

Tendo em vista que a construção audiovisual empresta significado 
estético e ficcional ao que narra, o sertão também é influenciado pelos 
discursos feitos sobre seu território e a apreensão do real também se 
entrelaça com o discurso ficcional. Ao escolher filmar no sertão nor-
destino, a narrativa dialoga com o Sul metafórico definido pelo teórico 
português Boaventura de Sousa Santos (2004), do emerge uma linha 
abissal (Santos, 2002), zona periférica distanciada das potências econô-
micas mundiais, relegada a segundo plano nas grandes decisões políti-
cas. Situar a obra nesse espaço, geográfico e literário, joga luzes sobre 
a região e retoma o debate sobre a formação do conceito de Nordeste, 
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conforme apontado por Durval Muniz de Albuquerque Jr. (2019), que 
remonta ao começo do século XX. Portanto, a série nos mobiliza em 
busca de desvelar questões próprias desse território, de múltiplos sig-
nificados – perenizados pela literatura, o teatro, o cinema, o cordel, a 
música e a teledramaturgia. O destaque fica por conta da forma como 
seus criadores transpõem a obra para o audiovisual e promovem diálogos 
entre ela e obras antecedentes.

Opressão e Silenciamento

O machismo que ancora o escopo discursivo de Amores roubados 
tem como fundamento uma estrutura assentada em três vertentes: o 
colonialismo, o patriarcado e o capitalismo, conforme definido na 
Sociologia das Ausências (Santos, 2008). São elas que permitem, favo-
recem, impulsionam e perpetuam o autoritarismo do homem sobre a 
mulher, bem como a tirania dos detentores do poder econômico sobre 
os mais pobres. Esse é um dado fundamental entranhado na narrativa 
e que estabelece de pronto uma dialogia com o real, segundo atestam, 
com frequência, matérias jornalísticas sobre os inaceitáveis números 
brasileiros da desigualdade entre homens e mulheres (“Na economia e 
na política, números provam urgência da igualdade de gênero”, 2020)

Seguindo esse raciocínio, entendemos a teledramaturgia como espaço 
de construção de memória social e como relevante espaço de produção 
de sentidos, capaz de suscitar reflexões e debates sobre pautas identitárias 
nacionais, como bem explica Maria Immacolata Vassalo de Lopes (2014):

A televisão oferece a difusão de informações acessíveis a todos sem 
distinção de pertencimento social, classe ou região. Ao fazê-lo, ela 
torna disponíveis repertórios anteriormente da alçada privilegiada 
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de certas instituições socializadoras tradicionais como a escola, a 
família, a igreja, o partido político, a agência estatal. A televisão 
dissemina a propaganda e orienta o consumo que inspira a forma-
ção de identidades.Nesse sentido, a televisão, e a telenovela em 
particular, são emblemáticas do surgimento de um novo espaço 
público, no qual o controle da formação e dos repertórios disponíveis 
mudou de mãos, deixou de ser monopólio dos intelectuais, políticos 
e governantes, dos titulares dos postos de comando da sociedade. 
(Lopes, 2014, p. 3)

Ademais, uma obra de teleficção, ambientada no sertão nordestino 
e filmada in loco, com diegese fincada na tríade que promove e corro-
bora a desigualdade social, coloca em destaque questões complexas e 
muito presentes no contexto social do país. Sendo o Brasil o país que 
mais mata a comunidade LGBTQ+ no mundo, bem como o que está no 
topo do ranking de violência contra a mulher, evidenciar essas questões 
numa narrativa exibida em TV aberta, é consideravelmente significativo.

Quando destacamos a mudez e sufocamento preconizado às mulheres 
é porque esta é a causa de grandes aviltamentos, opressões, abusos e 
vilanias de gênero cometidos contra o feminino ao longo dos séculos, 
como detecta a terapeuta mexicana Marina Castañeda (2019):

El machismo esta tan profundamente em las costumbres y en el 
discurso que se ha vuelto casi invisible cuando no despliega sus 
formas más flagrantes, como el maltrato físico o el abuso verbal. 
No obstante, sigue presente em casi todos los aspectos de la vida 
cotidiana de hombres y mujeres”. (Castañeda, 2019, p 33)

Felizmente, há registros de mudança mas o machismo continua pre-
sente de modo muito intenso, muitas vezes mascarado em formas mais 
sutis e sofisticadas de violência e arbitrariedade porque “constituye toda 
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una constelación de valores y patrones de conducta que afecta todas las 
relaciones interpersonales, el amor y el sexo, la amistad e y el trabajo, 
el tiempo libre y la política” (Castañeda, 2019, p. 32).

 É essa radiografia semântica elaborada pela terapeuta mexicana que 
fundamenta um edifício patriarcal, violento, injusto e ignóbil, do qual 
ainda hoje não conseguimos nos livrar. E é ele que está espelhado de 
forma muito proeminente e oportuna na narrativa em estudo.

Daí porque dizemos estar em concordância com o professor 
Albuquerque Jr. (2019) quando afirma que a masculinidade no Nordeste 
está intrinsecamente associada à ideia de violência. E Amores roubados 
espelha isso com muita eloquência: há uma violência física, simbólica, 
social e cultural muito acentuada. Todo o traçado do enredo evoca pila-
res fundamentadores de uma estrutura excludente e injusta que parece 
intrínseca à formação brasileira, como escreve Antonio Soares (2015): 
“É importante afirmar que desde o processo de colonização, que insti-
tuiu práticas de poder autoritário, em que o colonizador subjugou povos 
nativos e escravizados, a violência se fez presente” (Soares, 2015, p. 2).

Considerações Finais

Ao criar esse universo diegético, autoria e direção de Amores rou-
bados criam ambiente propício para uma vasta produção de sentidos, 
fazendo aflorar indagações diversas, entre as quais nos ocorre a seguinte 
em relação à cidade de Sertão: estaria ali a metáfora de um sistema 
profundamente injusto socialmente e ainda carrasco com as mulheres 
em pleno terceiro milênio?

Ao instigar a percepção de novos significados para padrões arcaicos 
e convocar a atenção para os preconceitos de gênero, a autoria da série 
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contribui para lançar outros olhares para arquiteturas corroídas que há 
muito estão a erodir, uma vez que o avançar da história e o renovar-se 
das temporalidades já demonstraram que carecem de trocar suas velhas 
roupas surradas e seus ultrapassados ternos de linho branco. Cabe ao 
telespectador o desafio de aderir à saudável proposta de reflexão sobre 
formas outras de possibilidades de existência do feminino e de perpe-
tuação do humano.

Ao escolher filmar no sertão nordestino, parece-nos que a narrativa 
dialoga com o que Boaventura de Sousa Santos define como linha abis-
sal (Santos, 2003), uma zona periférica relegada a segundo plano nas 
grandes decisões nacionais. Situar a obra nesse espaço, geográfico e 
literário, joga luzes sobre a região e retoma o debate sobre a formação 
do conceito de Nordeste, conforme apontado por Durval Muniz (2019), 
que remonta ao começo do século XX. Portanto, a série nos mobiliza 
em busca de desvelar questões próprias desse território, de múltiplos 
significados – perpetuados pela literatura, o cordel, a música, o teatro 
e o cinema. O destaque fica por conta da forma como seus criadores 
transpõem a obra para o audiovisual e promovem diálogos entre ela e 
obras antecedentes.
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Ma Ôe1: as novelas mexicanas na 
plataforma GloboPlay

Fabricia Guedes2

“Y a mucha honra, María la del Globo soy…”. Parte dos telespecta-
dores do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) reconhece esse trecho 
da abertura da novela mexicana Maria do Bairro, exibida pela primeira 
vez no Brasil em 1997. No entanto, há uma pequena modificação em 
relação à música original, essa alteração indica que a história da jovem 
catadora de material reciclável estará disponível nas telas do plim plim3. 
Especificando, em uma das telas, na plataforma GloboPlay.

Apesar da Rede Globo ter sido essencial para a consolidação das 
novelas como o gênero televisivo mais popular do Brasil, e ser a 
maior produtora do formato dentre as emissoras nacionais, nem só de 
novelas globais vivem os telespectadores brasileiros. As telenovelas 
mexicanas têm grande aceitação pela audiência nacional. Na verdade, 
essas produções são uma das marcas da emissora SBT. E, vale salientar 

1. “Ma Ôe” é um bordão usado pelo dono e apresentador da emissora SBT, Silvio 
Santos, que significa algo como “Mas, Oi”. 

2. Doutoranda em Estudos da Mídia pelo Programa de Pós-graduação em Estudos 
da Mídia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

 Pesquisadora no Gemini - Grupo de Estudos de Mídia - Análises e Pesquisas em 
Cultura, Processos e Produtos Mídiáticos.

 fabriciakguedes@gmail.com
3. O sinal eletrônico utilizado pela TV Globo, que em sentido onomatopaico passou 

a ser chamado de plim plim, é um tipo de vinheta sonora característico para 
identificar a emissora.

mailto:fabriciakguedes%40gmail.com?subject=
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que, o principal motivo que vincula as novelas mexicanas a emissora 
de Silvio Santos são as reprises. Maria do Bairro e A Usurpadora, por 
exemplo, tiveram sete exibições desde as suas estreais, em 1997 e 1999, 
respectivamente.

Sendo assim, em uma ambiência onde “Falar de novela brasileira é 
falar de novelas da Globo.” (Lopes, 2003, p. 23), as novelas mexicanas 
nunca tiveram espaço na emissora da família Marinho. Porém, com as 
atuais reconfigurações do ecossistema televisivo agora será possível 
acompanhar as maldades de Paola Bracho, a grande vilã de A Usur-
padora, nas telas da Globo. A empresa, anunciou em junho de 2021, 
que produções mexicanas como Rubi, A Usurpadora, Maria do Bairro, 
dentre outras novelas conhecidas pelos telespectadores do SBT, seriam 
disponibilizadas no serviço GloboPlay.

Em 23 de agosto de 2021 um dos principais símbolos da teledra-
maturgia mexicana no SBT, Marimar, estreou na GloboPlay. Além de 
explorar o espaço da TV aberta da Rede Globo como vitrine de divulga-
ção, as ações publicitárias também envolveram a emissora concorrente, 
o SBT. A GloboPlay anunciou tanto no intervalo comercial da emissora 
de Silvio Santos, quanto dentro um programa vespertino, o Fofocali-
zando. Apesar de não ser a primeira vez que Globo e SBT uniram-se 
em uma ação publicitária – em 2003 houve o famoso crossover4 entre 
os apresentadores Gugu Liberato, do Domingo Legal (SBT) e Fausto 
Silva, Domingão do Faustão (Rede Globo) – a presença da Globo no 
SBT surpreendeu o público.

4. Um crossover é a colocação de dois ou mais personagens, cenários ou universos 
de ficção distintos no contexto de uma única história. Nesse caso houve um 
crossover publicitário, onde programas de emissoras diferentes participaram de 
uma mesma ação. 
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Pontua-se que, apesar da GloboPlay ser uma plataforma independente 
do canal de TV aberta da Globo, tanto por fazerem parte do mesmo grupo 
de mídia, o Grupo Globo5, quanto pela retroalimentação de conteúdo que 
ocorre entre elas, há uma associação direta entre esses serviços. Frisa-se, 
ainda, que, a partir de Johnson (2019), compreende-se as plataformas 
de streaming como formas de online TVs, desta maneira considera-se 
a GloboPlay como outra configuração de TV do Grupo Globo.

Apreendendo esse cenário a partir das teorias relacionadas à ecologia 
da mídia (Scolari, 2015), questiona-se como a inserção dessas produções 
na GloboPlay revela pontos de convergência entre a televisão aberta 
e os serviços de streaming. Para apresentar as relações estabelecidas 
entre os agentes midiáticos envolvidos – Rede Globo, GloboPlay e 
SBT – trazemos como as notícias sobre as novelas mexicanas na pla-
taforma foram recebidas pelo público, a partir de comentários no perfil 
do Instagram da plataforma, e por alguns portais, através das matérias 
sobre o caso. Destacamos, ainda, três ações publicitárias de divulgação 
de Marimar que exploram o imbricamento entre a ambiência televisiva 
e a ambiência online.

Defendemos, portanto, a coexistência e hibridização entre esses 
agentes midiáticos. Visualizamos uma ambiência em que ecossistemas 
e espécies interagem mutuamente, onde um meio não se sobrepõe ao 
outro, mas, contrariamente, busca estabelecer relações de cooperação. 
Ao invés das “novas” espécies extinguirem as “velhas” o que está 
acontecendo é uma expansão de mercados. E, vale sublinhar, ambas as 

5. O Grupo Globo é o maior conglomerado de mídia da América Latina, composto 
pela Rede Globo, Sistema Globo de Rádio, GloboPlay, Globosat, Infoglobo, 
Editora Globo, Globo.com, Som Livre e Zap Imóveis.

http://Globo.com


368

meistudies

espécies ampliam os seus negócios a partir da interação umas com as 
outras. Ou seja, no caso do fenômeno abordado, há uma retroalimentação 
entre a plataforma GloboPlay e a televisão aberta.

A Telenovela no Contexto Brasileiro

Não é por acaso que a maior emissora de sinal aberto do país, a 
Rede Globo, dedica, ao menos, quatro horários6 da sua grade de pro-
gramação às telenovelas, afinal, como Lopes (2003, p.18) pontua, “o 
produto de maior popularidade e lucratividade da televisão brasileira é 
a telenovela”. E, mesmo com a ascensão da internet e das mídias digi-
tais, as telenovelas continuam tendo um grande espaço entre o público 
brasileiro, inclusive na ambiência virtual, sendo um dos assuntos mais 
comentados do Twitter no ano de 2019 (Kantar Ibope Media, 2020).

Ainda que com apenas dois capítulos semanais, Sua Vida Me Pertence 
(1951), exibida pela TV Tupi, é considerada a primeira telenovela brasi-
leira. Com a possibilidade de gravação, a partir da chegada do videotape 
nos anos de 1960, 2-5499 Ocupado (1963), exibida pela TV Excelsior, 
foi a primeira telenovela diária. Já Ambição (1964), também exibida 
pela TV Excelsior e escrita por Ivani Ribeiro, foi a primeira obra com 
texto totalmente brasileiro.

6. A Rede Globo dedica quatro espaços fixos as novelas na sua grade televisiva: 
1) reprises no “Vale a pena ver de novo”; 2) “novelas das seis”; 3) “novela das 
sete”; 4) “novela das nove”. Há, ainda, o espaço dedicado a “Malhação” - a 
trama adolescente está no ar desde 1995 e é considerada uma série por ter várias 
temporadas. Destacamos ainda a “novela das onze” que não tem um espaço fixo 
como as demais – foram produzidas seis novelas para essa faixa de horário entre 
2011 e 2016.
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Construída a partir da hibridização de outros gêneros, como as 
radionovelas e as soap operas7, a telenovela desenvolveu características 
próprias. No entanto, há particularidades, de acordo com contexto cultural 
do lugar em que são produzidas, que devem ser reconhecidas nessas 
obras. Há, por exemplo, pontos similares entre as novelas produzidas 
na América Latina, porém é possível diferenciar os traços que marcam 
as produções brasileiras. Como Oguri et al. (2009) pontuam, um des-
ses traços seria o diálogo com a realidade do país que transporta para 
as tramas temáticas que fazem parte do cotidiano dos telespectadores, 
como questões políticas, culturais e sociais.

Mas nem sempre foi assim. Lopes (2009) aborda que as primeiras 
telenovelas brasileiras eram marcadas por uma narrativa bastante melo-
dramática. É, portanto, a partir da obra Beto Rockfeller (1968), exibida 
pela TV Tupi, que a telenovela brasileira passa a explorar o cotidiano, 
os cenários e a realidade dos telespectadores. Motta (2006) destaca a 
contratação da novelista Janet Clair pela Rede Globo para romper com o 
estilo melodramático em suas produções a partir da novela Véu de Noiva 
(1969). Essa ação fez parte da construção do Padrão Globo de Qualidade. 
“Se a Tupi revolucionou a dramaturgia, a Globo ampliou o gênero e 
responde pela nacionalização total da novela e por sua transformação 
em produto de consumo nacional e internacional.” (Motta, 2006, p. 47).

É, portanto, no início dos anos de 1970 que a telenovela alcança um 
promissor patamar no mercado brasileiro televisivo. Nesse cenário, a 
Rede Globo é considerada a grande responsável pela consolidação e 
industrialização da telenovela brasileira. “É possível atribuir às novelas 

7. Soap opera é um gênero de obras de ficção dramática ou ficção cómica difundidas por 
canais de televisão em séries compostas por capítulos e de duração indeterminada.
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da Globo o papel de protagonistas na construção de uma teledramaturgia 
nacional.” (Lopes, 2003, p.24).

O Protagonismo da Rede Globo no Mercado Brasileiro de Telenovelas
A entrada da Rede Globo no ecossistema televisivo brasileiro, em 

1965, mudou a forma de “fazer televisão”. O Padrão Globo de Qualidade 
implementou regras que perpassam pelos níveis técnicos e estéticos da 
emissora e de suas afiliadas. A partir da operacionalização desse padrão, 
a TV Globo conseguiu imprimir uma distinção entre as suas produções 
e as das emissoras concorrentes. A qualidade das produções Globo 
colocou a emissora no primeiro lugar em audiência no país.

Até os anos de 1960, como bem colocam Oguri et al. (2009), o mer-
cado de telenovelas não havia desenvolvido um modelo de produção 
que se preocupava com a relação entre o custo e o número de capítulos, 
com um planejamento acerca do horário em que as tramas deveriam 
ser exibidas ou sequer com uma definição do público alvo. Como des-
tacamos, foi só nos anos de 1970 que a telenovela foi consolidada e 
industrializada pela Rede Globo.

A empresa imprimiu uma série de mudanças no processo produtivo 
da telenovela, instaurando, por exemplo, a divisão do trabalho, com 
a criação de departamentos responsáveis pelas diferentes etapas da 
produção (roteiro, direção, figurinos, cenários, iluminação, sono-
plastia etc.). A emissora investiu ainda no treinamento e na formação 
dos profissionais que atuavam nesses departamentos, buscando 
constituir um corpo de especialistas que soubessem “fazer televisão” 
e não mais apenas produzir “teatro, cinema, rádio e literatura ‘na’ 
televisão. (Oguri et al.z, 2009, p. 42)
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Ainda nos anos de 1970, a emissora instituiu o “horário da novela” com 
a sua programação de três novelas diariamente. Com isso, a Rede Globo 
levou os telespectadores brasileiros a criarem o hábito de assistir o programa 
naquele determinado horário. (Lopes, 2003). A autora ainda pontua que, 
além disso, a empresa consolidou um cast (elenco) profissional e um star 
system (conjunto de estrelas) sob contrato exclusivo para as suas novelas, 
o que proporcionou reconhecimento e fidelidade da parte do público.

Outro fator determinante para demarcação da Globo no mercado de 
telenovelas foi a construção, em 1995, do Projac (Projeto Jacarepaguá). 
O espaço, que foi reinaugurado em 2019, passou a se chamar Estúdios 
Globo e, com uma área total de 1,73 milhão de metros quadrados, é 
considerado o maior complexo de produção de conteúdo televisivo da 
América Latina. Salientamos que, os Estúdios Globo são responsáveis 
não apenas pela produção de telenovelas, mas de variadas produções 
do segmento audiovisual.

Esses são alguns dos fatores que alocam a Rede Globo como a grande 
protagonista do mercado brasileiros de telenovelas. Em uma simples 
pesquisa no buscador Google sobre “as novelas com maiores audiência 
do Brasil”, são as produções globais que dominam os rankings disponi-
bilizados em variados sites sobre TV e entretenimento. Frisamos ainda 
que, diversas telenovelas da Rede Globo alcançaram grandes feitos para 
a história da televisão brasileira.

Segundo José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, então diretor-geral da 
Globo, Roque Santeiro (1985) chegou a atingir 100 pontos de audiência. 
(Lopes, 2020). No período em a novela Laços de Família (2000) abordou a 
luta da personagem Camila contra a leucemia, a média mensal de inscrições 
Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome) 



372

meistudies

saltou de 20 para 900 por mês, um aumento de 4.400%. A Rede Globo, 
inclusive, ganhou o BitC Awards for Excellence 2001, o mais importante 
prêmio de responsabilidade social do mundo. (Bernardo, 2021).

Já em 19 de outubro de 2012 a novela Avenida Brasil (2012) quase 
parou o Brasil. A exibição do capítulo final fez com que o ONS (Opera-
dor Nacional do Sistema Elétrico) reforçasse o sistema elétrico do país 
por risco de apagão devido ao aumento súbito de consumo de energia 
elétrica (Amato, 2012). E, em pleno período eleitoral, o final da novela 
de João Emanuel Carneiro ainda fez com que, o então candidato do PT 
(Partido dos Trabalhadores) à prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad 
adiasse um comício que tinha presença confirmada da então presidente 
do Brasil Dilma Rousseff e o do ex-presidente Lula (Prates, 2012).

O know-how da Rede Globo na produção de telenovelas é reconhe-
cido mundialmente, sendo a única emissora brasileira com indicações 
na categoria Melhor Telenovela no Prêmio Emmy Internacional8 – das 
quinze indicações a emissora ganhou oito prêmios9. Além disso, a emis-
sora da família Marinho é uma das maiores exportadoras de telenovelas 
do mundo. Tal cenário corrobora, portanto, para o protagonismo que a 
Rede Globo ocupa no mercado de telenovelas.

Nem só de Novelas Globais vivem os Telespectadores Brasileiros
De fato, a Rede Globo é uma gigante no mercado de telenovelas 

latino-americanas, quiçá no mercado mundial, mas ela não é a única. 

8. O Emmy Internacional (no original em inglês International Emmy Award) é 
concedido pela Academia Internacional das Artes & Ciências Televisivas (IATAS) 
em reconhecimento aos melhores programas de televisão inicialmente produzidos 
e exibidos fora dos Estados Unidos.

9. A 49º Premiação do Emmy Internacional vai acontecer em 22 de novembro de 2021.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Academia_Internacional_das_Artes_%26_Ci%C3%AAncias_Televisivas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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A emissora mexicana Televisa10 tornou-se uma das maiores produtoras 
e exportadoras de telenovelas do mundo fazendo exatamente o caminho 
inverso da Globo e apostando em produções melodramáticas. E foi 
justamente nesse ponto que Silvio Santos, dono do Sistema Brasileiro 
de Televisão (SBT), resolveu investir. Como Silva (2018) pontua, ao 
entrar no ar, em 1981, o SBT retomou atrações que haviam sido prete-
ridas da televisão brasileira. Portanto, a narrativa melodramática, que 
fora abandonada pelas novelas nacionais, foi inserida novamente na 
televisão brasileira através das produções mexicanas exibidas pelo SBT.

Em 1982, apenas um ano após sua inauguração, o SBT exibiu a 
telenovela da Televisa, Os Ricos Também Choram – a trama foi exibida 
originalmente no México em 1979. Motta (2006) destaca que a exce-
lente aceitação por parte do público brasileiro levou o SBT a reprisar a 
novela no ano seguinte e fez com que a empresa firmasse uma parceria 
com a Televisa para a importação de mais novelas.

No entanto, como Silva (2018) aborda, apesar das telenovelas 
mexicanas do SBT terem conquistado popularidade e bons índices de 
audiência elas não foram bem recebidas pela impressa e pelos autores 
das tramas brasileiras. O momento foi taxado como “mexicanização” 
da televisão brasileira – a denominação imprime um olhar depreciativo 
sobre essas produções. Todavia, Silva (2018) sublinha que tal pano-
rama possibilitou uma maior compreensão acerca dos telespectadores 
brasileiros, indicando, portanto, que ao mesmo tempo que havia uma 

10. A Televisa é um conglomerado de mídia mexicano fundado em 1973. A empresa 
tornou-se conhecida no mundo inteiro por exportar programas de televisão, em 
especial telenovelas. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Conglomerado_de_m%C3%ADdia
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Telenovela
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parcela do público interessada nas tramas nacionais, existia outra parte 
interessada na antiga fórmula melodramática das telenovelas.

Ao longo de quase 40 anos exibindo novelas mexicanas11, o SBT 
transformou essas produções em uma das marcas da emissora. Além 
da exibição de novelas, o SBT também investiu na adaptação de textos 
mexicanos para versões brasileiras, como Pícara Sonhadora (2001) – ver-
são de La Pícara Soñadora (1991); Amigas e Rivais (2007) – versão de 
Amigas y rivales (2001); Carrossel (2012) – versão de Carrusel (1989), 
dentre outras. Pontuamos, ainda, que a emissora importou outros for-
matos, como é o caso do seriado Chaves – criado em 1971, e exibido 
no Brasil em 1984, o seriado foi um fenômeno de audiência no Brasil 
ficando no ar por 36 anos no SBT e se tornando um dos símbolos da 
emissora12. Portanto, a emissora construiu uma forte relação com a 
produção audiovisual mexicana.

Outro ponto que reafirma a “mexicanização” do SBT é a reexibição 
das telenovelas. Silva (2018) coloca que a repetição de produtos faz 
parte da lógica da grade de programação da emissora, sendo, inclusive, 
uma de suas principais estratégias. É importante pontuar que, esse não 
é um recurso explorado exclusivamente pelo SBT, na verdade, como 
Castellano e Meimaridis (2017), destacam, essa é uma prática inerente 
ao próprio modus operandi da televisão. No entanto, dentre as emissoras 
que compõem o ecossistema televisivo brasileiro, o SBT recorre a essa 
prática de maneira mais incisiva, sendo a reprise de telenovelas – e não 

11. A emissora também exibe novelas de outras nacionalidades, porém o número de 
produções mexicanas é mais expressivo.

12. Chaves saiu da grade do SBT após 36 anos, em 1º de agosto de 2021, devido a 
uma pendência da Televisa com os detentores dos direitos intelectuais da obra, 
o que inviabiliza os acordos internacionais de transmissão. 
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apenas, mas principalmente, as mexicanas – uma marca e, ao mesmo 
tempo, um diferencial da emissora.

Maria do Bairro (1997) e A Usurpadora (1999) são as novelas 
mexicanas mais reprisadas pelo SBT, com sete exibições cada. Marimar 
(1996) ocupa o segundo lugar, tendo sido exibida cinco vezes. Chispita 
(1984), O Privilégio de Amar (1999) e Rubi (2005) dividem o terceiro 
lugar no pódio com quatro exibições13. A quantidade de reexibições está 
ligada ao sucesso que essas tramas alcançaram com os telespectadores 
brasileiros. Algumas dessas produções, inclusive, chegaram a abalar a 
audiência da Rede Globo em mais de uma exibição.

A recorrente presença das tramas mexicanas na grade programação 
do SBT, junto com outras estratégias – como, por exemplo, a participa-
ção das estrelas dessas produções em programas do canal –, contribui 
para a construção da estética do fluxo da emissora (Cannito, 2009), 
marcada, portanto, pela “mexicanização”. Nesse panorama, parafra-
seando Lopes (2003), que diz que falar de novela brasileira é falar de 
novelas globais, podemos dizer que: “Falar de novelas mexicanas no 
Brasil é falar do SBT”.

Soraya Montenegro agora é Global: os Dramalhões Mexicanos 
na Globoplay

A expressão “dramalhão mexicano” refere-se a momentos em que os 
sujeitos manifestam suas emoções, seja no enfretamento de um conflito 
ou em uma situação do cotidiano, de maneira exagerada. Característica 
marcante da teledramaturgia mexicana, o termo ganhou um sentido 

13. As datas referem-se à exibição no Brasil pelo SBT
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pejorativo no Brasil fazendo com que essas tramas fossem conside-
radas inferiores às brasileiras. Diante desse cenário, quem imaginaria 
que Soraya Montenegro14 poderia juntar-se à Odete Roitman, Raquel, 
Nazaré e Carminha15 no catálogo de novelas da GloboPlay?

Com mais de 20 milhões de usuários, a GloboPlay é a maior pla-
taforma streaming nacional e figura-se entre os maiores serviços em 
atuação no Brasil. Desenvolvida e operacionalizada pelo Grupo Globo, 
a plataforma disponibiliza produções originais16, conteúdo da Rede 
Globo (TV aberta), Globosat (TV paga) e produções internacionais 
– os conteúdos disponíveis da plataforma dependem dos acordos de 
licenciamento e distribuição que o serviço estabelece.

Quando anunciou a disponibilização de novelas mexicanas, em junho 
de 2021, a GloboPlay causou um certo estranhamento tanto no público 
noveleiro17 quanto nos outros agentes envolvidos nesse segmento (crí-
ticos, autores, atores etc). Como foi colocado, o Grupo Globo criou um 
padrão estabelecendo, assim, discursos de distinção (Bourdieu, 2007) 
que visam diferenciar as suas telenovelas, assim como os demais conte-
údos da sua grade televisa, das produções nacionais e até internacionais 
(como no caso das novelas mexicanas exibidas pelo SBT).

A Televisa, inclusive, já tentou negociar produções com a Rede Globo. 
A trama infantil Carrossel foi oferecida à emissora antes de ser vendida 
ao SBT. Mas, segundo Castro (2020), foi considerada “indigente”. 

14. Personagem da novela Maria do Bairro e considerada uma das maiores vilãs das 
novelas mexicanas.

15. Vilãs da teledramaturgia nacional das respectivas novelas: Vale Tudo (1988); 
Mulheres de Areia (1993); Senhora do Destino (2004); Avenida Brasil (2012). 

16. Produção Original refere-se aos conteúdos produzidos e disponibilizados pela 
própria plataforma/empresa. 

17. O termo refere-se as pessoas que têm o hábito de assistir e comentar telenovelas. 
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Rejeitada pela Globo, Carrossel, exibida pelo SBT em 1991, foi um 
sucesso nacional e afetou a audiência dos dois principais programas da 
grade Globo que eram veiculados na mesma faixa de horário, o Jornal 
Nacional e a novela das oito, O Dono do Mundo (1991).

Imagem 01
Comentários de usuários no vídeo divulgação das novelas latino-
americanas na GloboPlay

Nota. Adaptado de Globoplay (2021).

Por meio de um vídeo, com cenas de novelas latino-americanas – a 
empresa adquiriu o direito de distribuição de produções de outros países 
da América Latina e não apenas das obras mexicanas – o Instagram da 
GloboPlay foi um dos espaços utilizados para divulgação dessas pro-
duções. Na publicação muitos usuários teceram comentários ligados à 
relação entre as novelas mexicanas e o SBT, assim como apontaram a 
surpresa em ver essas produções associadas a Globo. Na Imagem 01 
destacamos alguns desses comentários.
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Como foi colocado, a aposta da GloboPay nas novelas mexicanas 
surpreendeu os variados agentes envolvidos nesse segmento e não apenas 
o público noveleiro. Na imagem 02 destacamos seis títulos de notícias 
online, publicadas em portais diferentes do segmento de entretenimento, 
que ressaltam a ligação dessas obras com o SBT.

Imagem 02
Chamadas de notícias sobre as novelas mexicanas na GloboPlay

Nota. Adaptado de (Doria, 2021; Oliveira, 2021; Martins, 2021; Soares, 2021; “O 
investimento da Globo no SBT”, 2021; “Globoplay anuncia chegada de novelas 
mexicanas que foram sucesso no SBT”, 2021).

Tal panorama corrobora, portanto, para a nossa tese de que “Falar de 
novelas mexicanas no Brasil é falar do SBT”. O próprio Grupo Globo 
explora estrategicamente a ligação entre essas tramas e a emissora de 
Silvio Santos a partir de publicações, em suas redes sociais, que recor-
rem a memes18 e, inclusive, em publicidade no SBT, como aconteceu 

18. A expressão meme de Internet é usada para descrever um conceito de imagem, 
vídeos, GIFs e/ou relacionados ao humor, que se espalha via Internet.
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com a propaganda de lançamento da novela Marimar no programa 
Fofocalizando e nos intervalos comerciais na emissora de Silvio Santos.

As Estratégias de Divulgação de Marimar na Globoplay
O primeiro símbolo mexicano do SBT que estreou na GloboPlay 

foi a novela Marimar. A novela, que faz parte da trilogia das Marias19 
e produzida pela Televisa, foi exibida originalmente no México em 
1994 e no SBT entre novembro de 1996 e fevereiro de 1997. A obra é a 
segunda novela mexicana mais reprisada pelo SBT, com cinco exibições 
no total (1996, 1998, 2004, 2011, 2013).

A trama da jovem humilde e analfabeta que vive com os seus avós 
em um povoado de pescadores foi disponibilizada na GloboPlay em 
23 de agosto de 2021. Para promover a novela o Grupo Globo lançou 
mão de divulgação tanto nas redes digitais quanto na TV aberta. Den-
tre tais estratégias, destacamos três ações que exploram recursos que 
remetem a TV aberta e ao SBT.

A primeira ação, aqui elencada, é o comercial veiculado no intervalo 
do Jornal Nacional, principal telejornal da Rede Globo, no dia 21 de 
agosto de 2021. A produção traz Letícia Colin, atriz que faz parte do 
elenco da Rede Globo, ouvindo a música tema de abertura de Marimar 
em um discman, aparelho portátil que reproduz CDs bastante utilizado 
nos anos 90 e início dos anos 2000. O vídeo também foi veiculado, no 
mesmo dia, nas redes sociais da GloboPlay.

19. Trilogia das Marias é uma série de novelas mexicanas produzidas pela Televisa 
que têm a atriz Thalía como protagonista. Maria Mercedes, Marimar e Maria 
do Bairro foram exibidas, pela primeira vez, no SBT em 1996, 1996 e 1997, 
respectivamente. As novelas foram sucesso de audiência no Brasil, figurando na 
lista de novelas com mais reexibições no SBT. 
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Já no dia em que Marimar estrou na GloboPlay, 23 de agosto de 
2021, a empresa veiculou um comercial no intervalo do SBT. O anún-
cio feito na emissora concorrente entrou no ar estrategicamente no 
intervalo da novela Coração Indomável, que é um remake da novela 
Marimar. Salientamos, ainda, que o vídeo preocupa-se em sinalizar para 
o público que a trama será a mesma que era veiculada no SBT através 
das seguintes chamadas: “os mesmos dramas”; “as mesmas baixarias”; 
“a mesma dublagem” além de destacar que “é a Marimar que você já 
conhece”. Pontuamos, porém, que a ação não é inédita, já que em 2019 
a Globo anunciou a série Hebe, que havia estreado na GloboPlay, nos 
intervalos do SBT.

A terceira ação que apontamos também envolve diretamente o SBT. 
No dia 27 de agosto o programa Fofocalizando, do SBT, divulgou a 
disponibilização de Marimar no catálogo de novelas da GloboPlay. 
O diálogo estabelecido pelas apresentadoras do programa é pautado, 
inclusive, a partir de um tom bem-humorado em relação a presença da 
emissora concorrente no SBT. Além do merchan20 feito pelos apresen-
tadores e da exibição do VT21 da atração, um QR CODE22, que direcio-
nava ao site da plataforma, também foi exibido na tela do programa. 
As redes sociais da GloboPlay estenderam a ação publicando em sua 
conta no Twitter com as seguintes publicações: “Tá rolando fofoca com 
o meu nome no @SBTonline? É isso mesmo?” e “Vocês: Em 2021 a 

20. Aparição ou menção de uma marca ou produto num programa de televisão, em 
filmes ou novelas, sem que isso pareça um anúncio publicitário.

21. VT, sigla para video tape (fita de vídeo, em português), é uma expressão utilizada 
para se referir a gravações de vídeo na televisão.

22. Código QR é um código de barras, ou barrametrico, bidimensional, que pode ser 
facilmente escaneado usando a maioria dos telefones celulares equipados com 
câmera.
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vida volta ao normal. 2021: GloboPlay na pauta do @pfofocalizando 
por causa de #Marimar!”.

A partir das ações da divulgação de Marimar destacamos duas 
características centrais no investimento do Grupo Globo nas tramas 
mexicanas: 1) a utilização da TV aberta com vitrine para divulgação da 
plataforma de streaming; 2) a instrumentalização da nostalgia objetivando 
a retomada da audiência (Castellano & Meimaridis, 2017). Inferimos 
que a exploração e articulação entre esses pontos objetiva alcançar os 
telespectadores de telenovelas e nesse caso, especificamente, a base do 
público SBTista23.

Segundo a pesquisa “Mídia Dados Brasil 2020 para todxs”, rea-
lizada Grupo de Mídia São Paulo, a TV aberta está presente em 88% 
nos lares brasileiros, portanto a exploração desse meio como vitrine 
para promoção das plataformas de streaming tem sido uma estratégia 
recorrente no Brasil. Como fazem parte do mesmo grupo, a TV Globo 
e a GloboPlay desenvolvem variadas estratégias convergentes, como a 
divulgação das produções disponíveis no catálogo da GloboPlay e ações 
de complementaridade de exibição (Mungioli et al., 2018). A emissora, 
inclusive, já abriu espaço para que concorrentes do seu serviço de 
streaming, Netflix e Amazon Prime Video, anunciassem em seu horário 
comercial. “A abertura que a Rede Globo concedeu para que as “rivais” 
do seu serviço de streaming pudessem anunciar no canal aponta para 
as novas dinâmicas que estão sendo instauradas nessa relação entre 
televisão e internet” (Guedes, 2020, p. 277).

23. O termo refere-se ao indivíduo que se identifica como fã da emissora SBT. 
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Quanto a instrumentalização da nostalgia, como foi pontuado, esse 
resgate de produções está presente no modus operandi da indústria tele-
visiva. No entanto, essa lógica é potencializada com as plataformas de 
streaming devido ao processo de arquivamento que faz parte da estrutura 
desses serviços. O investimento do Grupo Globo nas novelas mexicanas 
instrumentaliza a nostalgia como um recurso de aquisição e manuten-
ção de espectadores, apropriando-se do passado como um expediente 
rentável. As ações de divulgação de Marimar objetiva a “retomada da 
audiência” a partir de elementos nostálgicos que acionam a memória 
do público que já conhece a trama. (Castellano & Meimaridis, 2017).

Vale salientar, como é levantado por Ladeira (2013), que o modelo 
de negócio das plataformas de streaming ainda não é algo definitivo, 
existem pontos em comum que caracterizam esse serviço, no entanto, 
o que há, de fato, é uma busca por maneiras viáveis desse negócio. 
Observamos, portanto, que a operacionalização da GloboPlay explora 
a fluidez das variadas possibilidades de rearranjos mercadológicos entre 
as “velhas” e “novas mídias”.

Convergência entre a TV Aberta e as Plataformas de Streaming

Compreendendo os meios como espécies que interagem uns com os 
outros (McLuhan, 1964), podemos visualizar relações estabelecidas entre 
a “espécie” TV aberta (Rede Globo e SBT) e a “espécie” plataforma de 
streaming (GloboPlay). Apesar de, do ponto de vista de distribuição, 
essas espécies pertencerem a ambientes diferentes (televisão e inter-
net), o fenômeno abordado aponta para coexistência, convergência e 
hibridização não apenas desses agentes midiáticos, mas dos próprios 
ambientes.
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Quando as plataformas de streaming começam a impactar o mercado 
audiovisual, era fácil encontrar apostas na sobreposição desses serviços 
sobre a televisão “tradicional”. No entanto, como Wolff (2015) aborda 
em relação aos portais online e os jornais, à medida que a mídia digital 
parecia matar os jornais impressos ela também os imitava. Afinal, ao 
acessar um site de notícias muitas características do impresso podem ser 
reconhecidas. E isso não é diferente com as plataformas de streaming, 
visto que, a partir do fenômeno abordado nesse estudo, é possível 
visualizar movimentações em que esses serviços buscam integrar-se 
ao ecossistema televisivo.

Partindo dessa perspectiva, assim como os portais são considera-
dos como formas de jornais online, recorremos à Johnson (2019) para 
compreender as plataformas de streaming audiovisual como outra 
configuração de televisão na ambiência online – a autora descreve a 
online TV como um subconjunto de formas de televisão com distri-
buição via internet. Portanto, mesmo sendo uma espécie diferente da 
televisão aberta ou da televisão paga, esses serviços também se alocam 
no ecossistema televisivo.

Nessa conjuntura, visualizamos que essas espécies, televisão aberta 
e plataformas de streaming, estão desenvolvendo, cada vez mais, rela-
ções convergentes. Recorrendo à metáfora ecológica podemos dizer 
que elas estabelecem uma relação “interespecífica de protocooperação” 
– nos estudos de ecologia tal relação, também chamada de mutualismo 
facultativo, é caracterizada por indivíduos de espécies diferentes que 
não dependem um do outro para sobreviver, mas que em determinadas 
situações ambos se beneficiam do convívio ecológico.
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Salientamos que, a “relação de protocooperação” entre a Rede Globo 
de televisão e a plataforma GloboPlay é presumível, visto que ambas 
pertencem ao Grupo Globo. No entanto, o acionamento de outros agentes 
que fazem parte de um grupo midiático diferente, nesse caso o SBT, 
aponta para variadas formas de escoamento do conteúdo, diferentes 
arranjos mercadológicos e, inclusive, para a quebra e modificação de 
pragmáticas outrora estabelecidas. Ao tratar do novo ecossistema midi-
ático, Canavilhas (2010) coloca que estamos lidando com um sistema 
em que meios e ambientes geram novas e variadas relações resultantes 
de uma natureza instável. Tal sistema está, portanto, em “um constante 
estado de desequilíbrio que rapidamente se reequilibra para logo a seguir 
se desequilibrar novamente pela introdução de novos meios ou ambientes 
num ecossistema em permanente mudança.” (Canavilhas, 2010, p.02).

Conclusões

Diante deste estudo, podemos afirmar que termos peremptórios 
acerca do ecossistema midiático são um verdadeiro dramalhão mexicano. 
Afinal, até quando vamos tentar prever o fim da televisão? Devemos, 
portanto, partir da abordagem ecológica que, ao invés tentar “descobrir” 
até quando um meio irá sobreviver (Renó, 2015), busca compreender 
como esse ambiente relaciona-se como os sujeitos, com a sociedade e 
com os próprios ambientes. Como Dijck (2013) explana, a mídia deve 
ser entendida como parte de uma ecologia interconectada. Nesse prisma, 
as espécies que habitam o ecossistema midiático operam em interações 
mútuas.

As estratégias da GloboPlay, aqui elencadas, nos mostra essa inter-
conexão midiática, que alcança ambientes, espécies, formatos, modelos 
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de negócio, dentre outros. Para além disso, a disponibilização de novelas 
mexicanas, outrora consideradas inferiores para o Padrão Globo de 
Qualidade, apontam, principalmente, para a contínua mutabilidade do 
ecossistema midiático. Observamos que as práticas sociais que envol-
vem essa ambiência distanciam-se da linearidade, movimentando-se, 
portanto, em espirais.

Reconhecemos que há, de fato, transformações em curso na maneira 
de fazer e ver TV. No entanto, essas mudanças, que são contínuas e 
horizontais, não apontam para uma sobreposição entre os meios. Assim 
como “A televisão tem sido afetada, de modo direto, pelos novos modos 
de produção das tecnologias da convergência” (Fechine, 2009, p. 139) o 
que se tem observado é que esse é um movimento circular, e as “velhas 
mídias” também projetam implicações nas “novas mídias”.

A aposta da GloboPlay nas telenovelas mexicanas não é por acaso. 
Essas produções têm um público base que é um consumidor em potencial. 
E a empresa que as consagrou no mercado brasileiro de telenovelas, 
o SBT, não explora a potencialidade dessas produções na ambiência 
online. Portanto, fica claro que a escolha editorial das produções que são 
disponibilizadas na GloboPlay recorre aos arquivos da “velha televisão”, 
tanto da sua própria emissora – como é o caso da disponibilização das 
telenovelas globais desde 2020 – quanto de outras emissoras.

A partir as ações de divulgação na novela Marimar, também é 
possível visualizar a apropriação do espaço da televisão aberta como 
vitrine de divulgação, visto que, além de ter uma grande penetração nos 
lares brasileiros, foi a partir desse meio que o público base das novelas 
mexicanas tiverem acesso a essas produções. Portanto, a interação entre 
a televisão aberta e o streaming é fundamental para que a GloboPlay 
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instrumentalize a nostalgia, conquistando e mantendo a audiência 
SBTista, mas não apenas ela, das novelas mexicanas.

Balizando por Wolff (2015) consideramos que o mercado de tele-
visão está em plena expansão. Como o autor coloca, “Não é a Netflix 
que está levando o digital para a televisão, a Netflix está trazendo a 
programação, os valores e o comportamento da televisão. (Wolff, 2015, 
p. 87). Partindo desse pressuposto, podemos considerar que, a partir de 
uma relação de protocooperação com a TV aberta, a GloboPlay, e as 
plataformas de streaming de forma geral, está aumentando as possibi-
lidades da experiência de assistir televisão, e, logicamente, ampliando 
sua atuação mercadológica apropriando-se dos arquivos da “velha 
televisão” e de sua audiência base.
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O Streaming e o futuro: da TV aberta à TV 3.0, 
múltiplos sistemas, múltiplas tecnologias

Patrícia Aparecida Amaral1

Osvando José de Morais2

Quem nasceu com a televisão no Brasil provavelmente já se pegou 
conversando com o aparelho de transmissão, seja para dar boa noite 
ao apresentador do telejornal ou até comentar uma notícia ou cena de 
novela. Sempre foi um monólogo. Hoje a comunicação é quase uma 
realidade. O desenvolvimento tecnológico da TV 3.0 vai proporcionar 
essa interatividade, não a ponto de dialogar com o apresentador, ao vivo, 
mas, de uma maneira que o telespectador seja menos passivo.

Este novo sistema vai integrar a TV aberta e a internet usando uma 
Smart TV. Ao ligar a televisão será pedido para se fazer um login e 
nele serão inseridos os dados do usuário, com isso, a publicidade será 
centrada no telespectador de forma individual, ele também receberá 
mensagens de programas que possam interessá-lo e a possibilidade de 
assistir ao material fora do horário tradicional de exibição. Esse meio 
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de comunicação com propaganda e conteúdo personalizados unirá a 
TV por antena, por cabo e internet.

O objetivo deste trabalho é pensar a TV 3.0 a partir de teorias impor-
tantes que discutiram a televisão, a tecnologia e seus efeitos no contexto 
do século XX. Estamos nos referindo à Teoria do Meio abordada por 
Manovich, (2015). Neste sentido, estas discussões retomam as ideias 
mcluhanianas, abrindo grandes possibilidades de aplicações das tec-
nologias e das práticas digitais no atual século. Outro propósito deste 
trabalho é tentar entender o contexto atual e as inúmeras tecnologias 
e sistemas que dão suporte e ocupam o centro de nossas atenções, no 
contexto tecnológico atual. Propõe-se, inicialmente, a hipótese de que 
há a necessidade de se pensar novos conceitos que deem conta do atual 
estágio da TV e de sua inserção no atual contexto midiático. Assim, 
há a necessidade de compreender a partir das principais ideias destes 
teóricos os elementos de conhecimento que compõem a atualização dos 
conceitos, possibilitando pensar os aspectos intrincados da nova TV ou 
NeoTV, juntamente com teorias das mídias digitais.

O Avanço do Streaming

A mudança de hábitos na pandemia não diz respeito apenas ao 
distanciamento social e à utilização de máscara e álcool em gel. 
Alguns comportamentos se refletem no uso da TV. Uma pesquisa feita 
pela Kantar Ibope revelou que 58% dos usuários de internet assistiram 
mais vídeo e TV no sistema streaming no último ano. O tempo que as 
pessoas passaram a dedicar à TV por meio das plataformas digitais 
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aumentou 37 minutos por dia totalizando quase duas horas diárias de 
conteúdo por dia. Só a parcela de tempo dedicada ao jornalismo aumento 
de 21% em abril de 2019 para 30% em abril de 2020. Se analisarmos 
a média de audiência em 24 de março do ano passado, podemos dizer 
que superou a registrada nos dias de jogos da Copa do Mundo de 2018 
e a cobertura da greve dos caminhoneiros. Mas não foi só noticia que o 
público consumiu. Muita gente foi buscar entretenimento e isso não só 
no Brasil, pois no mundo o número de assinaturas do vídeo on demand 
(VOD) aumentou 26%, cerca de 232 milhões de novas contas, com isso 
chegando a 1,1 bilhão de assinantes no planeta.

Ainda de acordo com a pesquisa 51% dos que aderiram ao vídeo 
VOD disseram que se sentiram atraídos pelo valor do contrato, muito 
mais em conta do que a TV por assinatura. Para 30% o fato de estar 
em casa, por causa do distanciamento social, foi um fator determinante 
para adquirir o streaming. Enquanto isso a TV por assinatura vai per-
dendo mercado. Segundo levantamento da Anatel, em junho de 2020 o 
número de pessoas que consumia esse tipo de serviço ficava em torno 
de 15 milhões, menos do que os que optaram pelo streaming.

A Netflix no Brasil está em terceiro lugar quando a análise é sobre 
o faturamento e em segundo quanto ao número de assinantes. Só no 
ano passado dos 37 milhões de novos usuários no mundo, 17,9 milhões 
estavam no território brasileiro. Um mercado milionário e que tem 
muito a expandir por isso atrai novos investidores como o grupo Globo. 
O Globoplay surgiu como uma forma da emissora de canal aberto 
ampliar o alcance da sua grade, mas a plataforma surpreendeu os acio-
nistas a ponto de investir em produções próprias e originais e hoje faz 
o caminho inverso. Devido a pandemia as produções da Rede Globo 
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foram suspensas por um período e a emissora optou pelo conteúdo que 
tinha na sua plataforma para exibir na TV aberta. Em 2020, a Globoplay 
chegou à marca de 6,5 milhões de assinantes.

Quando se trata de VOD tudo é superlativo. Segundo levantamento 
da Comparitech, empresa de análise de mercado da tecnologia, o fatu-
ramento da Netflix no Brasil, no primeiro trimestre do ano passado, foi 
de cerca de 400 milhões de dólares. Já a Globoplay faturou cerca de 
2 bilhões de reais em 2020, só com assinaturas. A empresa da família 
Marinho é a líder de assinantes no Brasil superando a Netflix, pioneira 
nesse tipo de serviço em terras brasileiras, em cerca de três milhões de 
pessoas, chegando a 20 milhões de pagantes. De acordo com dados de 
um artigo publicado pela Forbes, no ano de 2020 a Globoplay chegou 
à marca de 6,5 milhões de assinantes, número que representou um 
aumento de 145% de pagantes se comparado ao mesmo período de 2019.

A TV Aberta se adaptando aos Novos Tempos

Enquanto o streaming ganha força a TV aberta procura se reinventar. 
José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, um dos grandes nomes da 
TV no Brasil e um dos responsáveis pela programação líder de audiência 
da Rede Globo, por muitos anos, ao conceder uma entrevista à jornalista 
e apresentadora Marília Gabriela3, em 2011 falava sobre os novos rumos 
que as emissoras deveriam tomar. Nessa época ele já entendia que a 
internet provocaria alterações nesse veículo de comunicação, levando 
os programas “enlatados” para o on demand e transformaria a TV em 
algo mais ágil. Segundo Boni:

3. De frente com Gabi. Programa exibido no SBT no dia 19 dez. 2011.
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a televisão teria que ser feita em cima de coisas ao vivo, de acon-
tecimentos rápidos, de eventos e alguma coisa que possa sustentar 
um pouco ainda a parte do enlatado, no Brasil, é a telenovela que é 
uma cultura nossa, mas ela vai segurar a pessoa para ver na televisão 
no dia seguinte desde que as emissoras não disponibilizem isso na 
internet”. (SBT, 2011)

Para o ex-executivo da Globo tudo passa por mudança e não por 
extinção. De acordo com o Boni,

Todos os veículos passam por modificações, haverá uma alteração 
nos jornais, revistas que já estão se migrando para a Internet, terá 
que haver uma alteração na TV aberta que terá que ter um novo 
padrão, um novo tipo de grade de programação não essa que está 
ai convencional. Tudo vai mudar. Mas isso é natural, faz parte do 
mundo. (SBT, 2011)

Boni, não é um adivinho, ele apenas acompanha o movimento da 
televisão como alguém que, durante tantos anos, trabalhou nesse meio. 
Ele presenciou os dois marcos da TV, que atualmente caminha para o 
terceiro. A TV 1.0 surgiu em 1950, no Brasil, com tecnologia analógica, 
nove anos depois do início da televisão comercial nos Estados Unidos. 
Nessa época a qualidade da imagem era baixa, em preto e branco e com 
muito chuvisco. Só para se ter uma ideia, as primeiras transmissões 
experimentais estadunidenses ocorreram há 100 anos. O gato Félix foi 
a primeira imagem transmitida, tinha 60 linhas4 de definição, o apare-
lho era uma caixa com tubo e hoje um aparelho digital, com tela fina e 
plana, chega a 1080 linhas.

4. O número de linhas que compõe cada imagem costuma ser usado como medida 
de qualidade de um sistema de TV. As linhas que representam um quadro de TV 
são formadas por pontos (ou pixels)
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Mesmo com baixa qualidade, se comparada aos dias de hoje, a 
televisão no Brasil se tornou um fenômeno nas primeiras transmissões. 
Como o custo do aparelho era alto muitos se tornaram televizinhos, 
iam assistir aos programas nas casas de quem conseguia adquirir esse 
equipamento tão desejado desde os anos 1950. Com o tempo o custo 
de um televisor foi caindo e possibilitando que mais pessoas tivessem 
acesso a ele.

Em 1972 a TV Globo fez a primeira transmissão em cores e esse 
marco foi chamado de TV 1.5. Nesse período as imagens ganharam um 
pouco mais de resolução, o aparelho se tornou mais barato e passou a 
ser realidade em muitos lares, diminuindo assim, os televizinhos.

O grande salto tecnológico foi em 2007, com a chamada TV 2.0. 
Ela provocou mudanças profundas na forma de se fazer e de se assistir 
televisão. Saiu de cena a TV analógica para abrir espaço para o digital. 
No Brasil, o início dessa nova fase da TV, proporcionou uma grande 
melhora na qualidade da imagem, do som e prometia interatividade.

Antes do seu lançamento, dois decretos, um em 2003 e outro em 
2006, que discorriam sobre a implementação do Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital traziam dois pontos de mudança radical do sistema: 
a interatividade e a inclusão digital. Para isso a internet teria um papel 
importante, mas nesse período, segundo reportagem feita pelo O Globo, 
apenas 20% dos lares brasileiros contavam com acesso à rede.

Apesar de se fazer necessário o uso da internet para essa interati-
vidade, o lançamento da TV digital foi alvo de pesquisa de diversos 
estudiosos que se debruçaram sobre o assunto e pareciam entusiasmados, 
como Squirra (2009). Ele acreditava que o telespectador passaria a ter 
mais liberdade e autonomia no que chamou de “a arte da comunicação 
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massiva”. Um termo que Raymond Willians (2016) rechaçava já no 
século passado, para ele,o rádio e a televisão foram desenvolvidos para 
fazer transmissões em casas individuais ou com pouca concentração 
de gente.

“Massas” foi o novo termo oitocentista de desprezo para o que era 
anteriormente chamado de “turba”. A “massa” física da revolução 
urbana e industrial ajudou a consolidar a expressão. Uma nova cons-
ciência radical de classe adotou o termo para expressar o material 
das novas formações sociais: “organizações de massa”. O “encontro 
de massa” foi um efeito físico observável. Essa descrição era tão 
presente no século XX que múltiplas produções em série foram 
chamadas falsamente, mas de forma significativa, de “produções de 
massa”: a palavra “massa” passa, então, a significar grandes números 
(mas dentro de determinadas relações sociais assumidas), no lugar 
de qualquer agregado físico ou social. (Willians, 2016, p. 36)

Na perspectiva de Williams (2016), a nomenclatura correta é radio-
difusão. Ele ressalta que o único lugar em que o termo massivo pode ser 
usado é para se referir ao rádio no período da Alemanha nazista, onde, 
sob as ordens de Goebbels5, o partido do governo organizou grupos de 
audição pública obrigatória, com ouvintes nas ruas. O ministro utilizava 
o microfone como se fosse um megafone para fazer comícios organi-
zados em Nuremberg. Ele, já em 1933, queria destruir a autonomia da 
imprensa. Além disso, segundo Briggs e Burke (2004), Goebbels acre-
ditava tanto no rádio a ponto de afirmar que esse meio de comunicação 
seria para o século XX o que a imprensa fora para o XIX. Ao analisar 
a televisão, o sociólogo britânico diz que a programação não pode ser 
analisada de forma individual, mas, sim num todo.

5. Paul Joseph Goebbels foi ministro da Propaganda na Alemanha nazista entre 
1933 e 1945.
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Os intervalos entre as unidades de programa eram lugares óbvios para 
a inclusão de publicidade. Na televisão comercial britânica, houve 
um esforço específico e formal para que os programas não fossem 
interrompidos por comerciais, que poderiam ser exibidos somente 
nos “intervalos naturais”: entre os movimentos de uma sinfonia 
ou entre os atos de Hamlet, como o porta-voz do governo disse na 
Câmara dos Lordes! Na prática, isso nunca foi cumprido e nunca 
se pretendeu que fosse. O “momento natural” tornou-se qualquer 
momento em que a inserção comercial fosse conveniente. Noticiários, 
peças e mesmo filmes que haviam sido exibidos no cinema como 
performances específicas e completas começaram a ser interrompidos 
por comerciais. Na televisão norte-americana, esse desenvolvimento 
foi diferente; os programas patrocinados incorporaram o comercial 
desde o início, na concepção, como parte de todo o pacote. Mas 
agora é óbvio que, tanto na televisão comercial britânica como na 
norte-americana, a noção de interrupção, ainda que tenha força 
residual advinda de um modelo mais antigo, tornou-se inadequada. 
O que está sendo exibido não é, nos antigos termos, uma programa-
ção de unidades separadas com inserções específicas, mas um fluxo 
planejado, em que a verdadeira série não é a sequência publicada de 
programas, mas essa sequência transformada pela inclusão de outro 
tipo de sequência, de modo que essas sequências juntas compõem o 
fluxo real, a real “radiodifusão”. (Williams, 2016, p. 100)

No período em que Raymond Williams escreveu o livro sobre tele-
visão, o telespectador tinha dificuldades de desligar o aparelho de tevê. 
Ele funcionava para que o público, sob a ótica do autor, assistisse a um 
programa e acabasse ficando para o próximo, e isso era estimulado pelo 
modo como o fluxo era organizado.

Com tantos aparelhos ligados e conectados nos remetemos a Marshall 
McLuhan (2007), em Os meios de comunicação como extensões do 
homem. O filosofo canadense, nos anos 1960, dizia que a televisão nos 
unia em uma Aldeia Global, quase uma premunição ao uso da internet. 
Tais declarações geraram muitas críticas de pensadores desse período 
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porque eles acreditavam que McLuhan estava afirmando que após o 
surgimento da televisão o mundo seria mais harmonioso. Isso se tratava 
de uma leitura simplista. O autor encarava os meios de comunicação 
como atores na configuração da sociedade pois cada um tem as suas 
características e o uso destas influenciam na mente humana. Ainda 
segundo o filósofo há uma distinção entre forma e conteúdo o que é 
importantíssimo para pensarmos a comunicação já que, dessa maneira, 
de um lado, reconhecemos o conteúdo e do outro o sistema midiático 
que compõe a tecnologia como ferramenta, os sentidos sensoriais, a 
disseminação no tempo ou no espaço, a gramática, entre outros.

As obras de McLuhan, com seus estudos no século passado, volta-
ram a ser analisadas sobretudo quando pensamos nessa ligação mundial 
que a internet nos proporcionou e agora, com a possibilidade de uma 
TV híbrida seus estudos se tornam mais pertinentes. Já a discussão da 
inclusão digital iniciada nos primeiros anos do século XXI ficou apenas 
no debate.

No quesito interatividade, a TV aberta sentiu a necessidade de se 
aproximar mais do público e abrir espaço para ele, sem os recursos tec-
nológicos, até então, isso só era permitido por meio de cartas, e-mails 
e telefone. Um dos primeiros programas onde o público poderia inter-
ferir era o Você Decide veiculado pela Rede Globo entre 1992 e 2000. 
O público, através do telefone, escolhia em cada episódio, entre os dois 
finais gravados pela emissora.

No início dos anos 2000, a TV brasileira começou a exibir os 
realities, o primeiro foi o SBT com o Casa dos Artistas, em outubro de 
2001, seguido pela Globo como Big Brother Brasil, edição número 1, 
em janeiro de 2002. Desde então, o BBB vem ganhando a participação 
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do público. A edição de 2020 bateu recordes, com 1,5 bilhão de votos 
durante um paredão formado para eliminar um dos integrantes da 
casa. Números cada vez maiores e quando analisados são sempre pela 
perspectiva quantitativa. Aspectos abordados por Manovich (2015). 
É o que ele classifica como humanidades digitais, situação em que 
pesquisadores em HD fazem análise quantitativa por meio de técnicas 
da ciência da computação.

Na edição mais recente deste reality, em 2021, os patrocinadores 
puderam linkar seus sites de venda diretamente ao programa. Por meio 
de um QR Code, que aparecia na tela durante uma prova que a marca 
patrocinava, o telespectador, ao apontar o celular para o quadradinho 
no canto da tela da TV, imediatamente se abria, no celular, a página 
daquela empresa onde havia uma oferta ou propaganda de determinados 
produtos.

A TV 2.0 fez com que a Sociedade de Engenharia de Televisão, a 
SET, formada por engenheiros representantes das emissoras abertas 
do Brasil, passasse a trabalhar no desenvolvimento da tecnologia e 
nas utilidades que poderia oferecer. Essa discussão passa também pelo 
Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital, o SBTVD, instituição ligada 
ao governo federal, onde participam representantes de Universidades, 
empresas de tecnologia, de softwares, de fabricantes de aparelhos de 
televisão e emissoras.

Esse grupo está atento, além da tecnologia, ao comportamento da 
sociedade. A televisão, ao longo dos mais de 70 anos no Brasil, foi se 
modernizando e ficado mais acessível ao brasileiro. Em 2008, de acordo 
com o Ibope, 93% dos lares brasileiros contavam com, pelo menos, 
um aparelho. O mesmo ocorreu com a internet. Segundo levantamento 
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feito pelo governo federal, em 2019, o número de lares com acesso à 
rede chegava a 82,7%. A internet provocou mudança na forma de se 
consumir notícia e televisão. Os celulares se tornaram telas onde se 
assistem filmes, se tem acesso a sites de notícias e muitos aparelhos 
retransmitem a programação da TV aberta.

Unindo a internet e a radiodifusão é possível se chegar ao sistema 
híbrido. É a TV 3.0. Ela vai permitir uma integração entre os dois 
sistemas de forma que não será claro para o telespectador se ele está 
assistindo algo transmitido pela TV aberta ou pela internet porque será 
tudo na mesma tela. Por exemplo, a pessoa pode assistir a um filme 
pelo streaming e durante a exibição receber uma mensagem avisando 
que o telejornal que ele tem o hábito de acompanhar está para começar. 
Ao clicar no telejornal o telespectador parou de assistir algo que era 
transmitido via internet para ver um programa que chega por sinal de 
radiodifusão.

Essa tecnologia também vai possibilitar que a propaganda seja 
totalmente focada no perfil do usuário. Essa propaganda será gerada 
pela internet. Isso é possível porque durante o intervalo de um determi-
nado programa o comercial que um telespectador vai assistir não será 
o mesmo que o vizinho vai ver, isso dependerá dos gostos de cada um. 
Essa fórmula proporcionará mais assertividade para a empresa interes-
sada em vender. Dessa forma o preço pago à emissora pela divulgação 
de um determinado produto também poderá ser maior já que apenas 
o público alvo terá acesso a ela. Segundo a professora do Instituto de 
Computação da Universidade Federal Fluminense e integrante do Fórum 
SBTVD, Débora Saade:
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A gente caminha, de fato, para essa convergência entre os vários tipos 
de mídia que veiculam a informação ao telespectador, então, acredito 
que a tendência seja, de fato, a gente ter um ambiente, cada vez mais 
na TV, próximo ao ambiente que a gente já consome hoje através da 
internet. Então, essa questão de tentar identificar as preferências do 
telespectador de maneira automática ou criar, delinear esse perfil de 
tal maneira a oferecer algo que ele tenha mais interesse isso tam-
bém provavelmente vai acontecer através da TV e aí a tecnologia 
que a gente tem hoje disponível permite isso. É claro que tem uma 
questão de privacidade envolvida, todos os programas e conteúdos 
interativos deveriam sempre atender aos requisitos da LGPD, que 
é a Lei Geral de Proteção de Dados e só utilizar a informação do 
usuário se ele permitir. (Fórum SBTVD, 2021)

Mas, para que isso ocorra, será necessário ter uma autorização do 
telespectador quanto ao uso dos seus dados, uma vez que em 2021 
passou a vigorar a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma vez aperfei-
çoada a tecnologia, o próximo passo será a regulamentação e só então 
as emissoras poderão se utilizar dessa ferramenta.

Segundo Débora Saade, durante participação no Programa 
AlespConecta, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de 
São Paulo, existe uma legislação sobre o processo produtivo básico que é 
o que orienta os fabricantes de TV quanto as funcionalidades que estarão 
disponíveis, até o fim deste ano, em 30% dos aparelhos que serão lança-
dos, para 2022 a previsão é de 60% e até 2023 em 90% dos televisores.

O Brasil também busca tecnologia de fora. Em 2020 o Fórum do 
Sistema Brasileiro de TV Digital lançou uma chamada internacional 
para receber sugestões. No total 21 organizações encaminharam suas 
propostas. Em julho, deste ano, as universidades conveniadas recebe-
ram equipamentos para que começassem os testes. Eles são financiados 
pelo Ministério das Comunicações, por meio do Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Para isso vai contar 
com mais de 70 pesquisadores se sete universidades envolvidas, além 
de engenheiros e os representantes do Fórum SBTVD.

Esses pesquisadores não estão de olho apenas no lado comercial, 
por isso professores ligados à universidade pública estão envolvidos no 
projeto. Eles verificam as possibilidades e os recursos que poderão ser 
usados em benefício da educação. Com a pandemia percebemos que 
algumas prefeituras e estados buscaram parceria com grupos de televisão 
para veicular as aulas nos canais já disponíveis pelas emissoras, mas 
pouco usados, que é o ponto 2, por exemplo a programação do canal 
é transmitido no 5.1, a programação educativa pode ser veiculada no 
canal 5.2, algo que o digital passou a disponibilizar. Com a TV 3.0 além 
de veicular a aula pode-se inserir uma enquete, de forma que o aluno 
participe interagindo e esse fator pode fazer com que o estudante se 
interesse mais e passe a ficar mais atento ao conteúdo.

Pesquisa de Audiência

Se todos os aplicativos prometidos para a TV 3.0 saírem do papel e 
dos laboratórios de pesquisa, a medição da audiência será instantânea, 
assim como se tem hoje na internet. Como os aparelhos de televisão terão 
o IP6 será possível saber por quais programas o usuário navegou e por 
quanto tempo, algo que é feito hoje com o chamado People Meter, um 
medidor de audiência. No Brasil, esse dispositivo só é encontrado nas 
capitais, a única exceção de cidades do interior é Campinas. No restante 

6. Trata-se de um endereço exclusivo que identifica um dispositivo na rede local e 
dessa forma se chega ao perfil do usuário.
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do país a audiência é verificada por meio de cadernos de pesquisa, 
geralmente feita pelo Ibope.

O Instituto de pesquisa costuma deixar várias folhas, com diversas 
perguntas, nas casas de pessoas escolhidas conforme critérios de renda 
social, escolaridade, bairro em que mora, entre outros. Esses entrevis-
tados se comprometem a responder em qual canal, em qual programa e 
por quanto tempo ficou com a TV ligada. Esse tipo de análise é cada dia 
mais questionado, principalmente pelas concorrentes de Rede Globo. 
Essas empresas de comunicação já perceberam que ao passar a fazer 
a medição pelo People Meter o resultado apresentado pela pesquisa 
chamada “caderno” destoou e que a audiência era mais dividida entre 
os canais do que o Ibope mostrava.

O IP nos aparelhos de TV funcionará como se cada pessoa, dona 
de um televisor, tivesse um medidor de audiência em casa. Podemos 
dizer que essa nova concepção de se fazer e assistir televisão poderá 
será analisada como novas mídias segundo o conceito de Manovich 
(2005). Segundo o autor “as novas mídias concentram-se no cultural 
e na computação”.

Apesar da computação transformar tudo em dados e os softwares 
estarem preparados para os levantamentos quantitativos Manovich (2015) 
ressalta a importância do papel do pesquisador humano nessa análise, 
do olhar crítico e da interpretação, função está que o computador não 
está capacitado para desempenhar. A TV 3.0 ainda é uma experiência 
em laboratório, mas já se faz necessário pensar os caminhos para a 
análise e os reflexos que trarão para a sociedade.
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Globoplay e Netflix: o perfil de consumo do 
brasileiro nas plataformas de streaming

Maria Aparecida Borges Limeira1

Laís Emanuelle Borba de Brito2

Sebastião Guilherme Albano da Costa3

O consumo está no centro da sociedade capitalista, a todo momento 
somos convidados a consumir algo, seja por meio de indicações, livre 
demanda ou até mesmo para que possamos nos encontrar dentro de um 
patamar específico, um grupo social, etc. Isso não é diferente quando 
falamos sobre o consumo das plataformas de streaming. Para Zygmunt 
Bauman:

A busca por prazeres individuais articulada pelas mercadorias ofere-
cidas hoje em dia, uma busca guiada e a todo tempo redirecionada e 
reorientada por campanhas publicitárias sucessivas, fornece o único 
substituto aceitável – na verdade, bastante necessitado e bem-vindo 
– para a edificante solidariedade dos colegas de trabalho e para o 
ardente calor humano de cuidar e ser cuidado pelos mais próximos 
e queridos, tanto no lar como na vizinhança (Bauman, 2008, p. 154).
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Ou seja, ao passo que o ato de consumir muda, também é alterado o 
modelo de conduta dentro das relações humanas. Para Bauman (2008) 
o mercado é dividido em três regras: a primeira é que todo produto 
é vendável, ou seja, pode ser consumido; a segunda, que o consumo 
visa uma satisfação de desejos; a terceira, o valor que é pago depende 
diretamente de uma certa confiança numa promessa de satisfação e 
intensidade de desejos.

Partimos dessas concepções de Bauman (2008) para buscar com-
preender como os assinantes brasileiros que assinam tanto o Globoplay 
quanto a Netflix consomem o conteúdo em ambas as plataformas, levando 
em consideração o seu conteúdo, interface e custo benefício. Traçando 
assim suas proximidades e distanciamentos, pontos negativos e positi-
vos. Pensando a forma de consumo distinta entre ambas plataformas, 
podemos analisar por meio de algo que Primo (2010) tenciona ao levar 
em consideração que a convergência pode ser compreendida em formas 
culturais, com um fluxo de conteúdo por meio de distintas plataformas, 
em cooperação com mercados midiáticos, considerando dessa forma, 
uma migração entre os meios de comunicação, visando experiências 
variadas. Dessa maneira, existiria toda uma magia no consumo de ambas 
plataformas, magia essa que seria acionada dependendo do que o assi-
nante busca consumir, ora no Globoplay ora na Netflix, dependendo, 
claro, do que chamou sua atenção, foi indicado, se enquadra em suas 
vivências, etc.

A seguinte pesquisa surge a partir de uma inquietação a respeito do 
consumo das plataformas de streaming no Brasil. Ao escolhermos a 
Netflix e o Globoplay, levamos em consideração as empresas de streaming 
que representam o maior número de assinantes em cada plataforma no 
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país (Gonçalves, 2020). Para concretizarmos esse estudo, utilizamos a 
metodologia quali-quantitativa por meio de um questionário semi-es-
truturado com perguntas que direcionam os usuários a explicar como 
lidavam com ambas as plataformas e seus conteúdos distintos. Busca-
mos assim, fazer um comparativo entre ambas, criamos três categorias 
de análise: Conteúdo, Interface e Custo benefício. Dessa forma, nossa 
investigação tem como objetivo tensionar sobre o perfil do consumidor 
brasileiro ao comparar o uso do mesmo cliente nessas duas plataformas 
de streaming.

Conhecendo as Plataformas de Streaming

O streaming ingressa no fluxo televisivo como uma nova alternativa 
em conteúdo audiovisual. Para Petterson (2010), essa nova prática pro-
duz novos hábitos, rituais no ambiente digital o qual consiste no acesso, 
produção, compartilhamento e alocação de recursos para usufruí-lo 
(Montardo, 2006). Essas plataformas reconfiguram gostos e, segundo 
Prey (2018) por meio de Simondon (2009), trata o cliente de maneira 
individualizada ao personalizar os serviços porque “nós produzimos nossa 
identidade, nós modulamos a nós mesmos como indivíduos” (Rey, 2018, 
p. 10). Segundo Jenner (2016), o estabelecimento dessas plataformas 
pode ser considerada uma nova era da televisão. A popularidade das 
produções e nova forma de assisti-las, denominadas binge-watching, 
caracterizam as novas maneiras de consumir as produções audiovi-
suais veiculadas por essas plataformas. Além disso, a possibilidade 
de assistir a histórias em qualquer hora ou lugar tornou-se irresistível 
para o consumidor. Para Silva (2015), o binge-watching possibilitou 
o usuário a assistir compulsivamente as produções e modificando os 
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hábitos comumente utilizados pela lógica tradicional. Para o autor, isso 
possibilita até compreender a partir da resistibilidade novos códigos 
antes não detectados.

Essas novas práticas televisivas trazidas a partir das plataformas de 
streaming reverberam o fluxo digital em detrimento ao consumo tra-
dicional televisivo possibilitando ao consumidor mais autonomia para 
consumir qualquer tipo de conteúdo em diferentes locais digitais - desde 
que pague uma taxa específica. De acordo com Barbosa (2015), o cliente 
torna-se cada vez mais insatisfeito, desejando sempre o surgimento 
de outros tantos produtos. Surgindo e se aprimorando os serviços de 
diversas plataformas tal qual a pioneira Netflix e a nacional Globoplay.

A pioneira Netflix
A história da Netflix tem início em 1997 por meio dos empreendedo-

res Reed Hastings e Marc Randolph na Califórnia. A princípio, exercia 
a função de locadora de vídeos e contava com apenas 30 funcionários 
e 925 títulos (Meyer, 2016). A empresa tinha como estratégia enviar 
os filmes alugados pelos correios e, caso o cliente tivesse interesse em 
algum título locado, deveria entrar em uma fila on-line para esperar 
pela VHS (Meyer, 2016).

Entretanto, a fragilidade das fitas causou transtornos tanto para 
empresa quanto para a clientela. Em 1998, foi estabelecida a substitui-
ção do VHS para o DVD e, um ano depois, a empresa criou o modelo 
de assinatura mensal onde o usuário pagava uma taxa e poderia pegar 
quantos filmes quisessem (Martins, 2018). Em 2007, novas estratégias 
irrompem e a empresa de streaming Netflix de vídeo entra no mercado. 
E, no mesmo ano, a empresa atinge a quantidade de 1 bilhão de DVDs 
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alugados. A expansão mundial ocorreu três anos depois, em 2010, 
configurando a plataforma como conhecemos hoje. Em 2013, a plata-
forma inicia as investidas em conteúdo original e adquire relevância 
no mercado audiovisual. A Netflix estabelece parcerias com diversas 
empresas e, segundo Martins (2018), nos anos posteriores, chegam em 
diversos continentes como a Oceania, a Europa, os países orientais e 
os latinoamericanos.

No Brasil, a Netflix chega em 2011 e se estabelece como a pioneira 
do mercado ao ultrapassar 17 milhões de assinantes e superar a TV a 
cabo no Brasil (Stycer, 2020). Atualmente, o crescimento anda mais 
lento por causa da quantidade de plataformas de Streaming no mer-
cado, como a HBO Max, contudo, a empresa ainda é o maior ponto 
de referência apesar dos cancelamentos por causa do conteúdo ou das 
condições financeiras (Penante, 2021).

A nacional Globoplay
Pertencente ao grupo Globo, a plataforma de streaming nacional 

Globoplay nasceu em 2015 com o objetivo de oferecer conteúdo de 
entretenimento, esporte e jornalismo on demand. O Globoplay apresenta 
as produções nacionais e dois tipos de assinatura: a freemium, a qual 
o consumidor tem acesso ao canal aberto da TV Globo e Futura, além 
do conteúdo gratuito da plataforma. O consumidor pode ter acesso ao 
conteúdo gratuito, assim como a programação da TV aberta da TV Globo. 
Já o cliente premium, consegue assinar combos entre canais ao vivo, 
provenientes da TV a Cabo, e outras empresas de streaming, como o 
DisneyPlus - a assinatura vai de 22,90 até 64,90 (Lancellotti, 2021).
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Em 2020, a empresa conhecida pela produção de telenovelas, iniciou 
o projeto de resgate dos clássicos da teledramaturgia, o que verificou 
um aumento de 210% de consumo na plataforma (Brandão, 2021). Ela, 
teoricamente, insere as produções quinzenalmente e alternam-se entre 
telenovelas e minisséries. O telespectador, por meio desse resgate, recon-
figurou as práticas de assistir telenovela - agora a partir de maratonas ou 
binge watching (“Clássicos das novelas no streaming mudam forma de 
consumo dos capítulos”, 2021). O Globoplay aumentou mais de 374% 
o número de assinantes no primeiro trimestre de 2021. Além disso, a 
empresa, atualmente, estabelece vínculos com a mexicana televisa e 
introduz o conteúdo das telenovelas mexicanas na plataforma brasileira 
(“Globoplay aumenta base de assinantes em quase 400% após foco em 
produção local”, 2021).

Práticas de um mesmo Assinante: Uua Análise dos Consumidores 
da Netflix e Globoplay

Para compreender as novas configurações de consumo nas platafor-
mas de streaming partimos do princípio de uma pesquisa realizada no 
google formulário e realizada entre os dias 24 de maio a 01 de junho 
de 2021. Contava com as seguintes perguntas: Região onde mora, Qual 
conteúdo você procura no Globoplay?; Qual programa de TV você 
acompanha diariamente, ou com frequência, no Globoplay?; O que te 
fez assinar a plataforma Globoplay?; Você consome telenovela no Glo-
boplay? Se sim, qual trama?; Qual conteúdo você consome na Netflix?; 
Quais séries você assiste na Netflix?; O que te fez assinar a plataforma 
Netflix?; Por que você assinou a Globoplay? Você divide senhas e telas 
com outras pessoas? Por que?; Porque você assinou a Netflix? Você 
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divide senhas e telas com outras pessoas? Por quê?; Quais são os pontos 
positivos e negativos do Globoplay? e Quais são os pontos positivos e 
negativos da Netflix?

A partir dessas perguntas, estabelecemos categorizações para des-
trinchar as respostas e compreender o perfil dos consumidores dentro 
dessas plataformas. Sendo assim, dividimos a pesquisa em três cate-
gorias: Conteúdo, Interface e Custo benefício. Na primeira categoria, 
examinamos as respostas referentes ao conteúdo consumido pelos assi-
nantes de ambas plataformas. Observamos, em sua maioria, o conteúdo 
audiovisual e os formatos frequentemente citados pelos entrevistados. 
Na segunda categoria, consideramos as ponderações dos consumidores 
sobre o layout das plataformas, a usabilidade, acessibilidade rotineira 
de cada aplicativo. Por último, discutimos as formas de acesso a esses 
conteúdos propagadas pelos assinantes e suas estratégias próprias, ou 
seja, o custo benefício.

No geral, a pesquisa obteve 88 respostas divididas entre 63,6% de 
mulheres e 36,4% de homens. Observamos no formulário que a maioria 
dos entrevistados está na faixa etária entre 20 e 30 anos, sendo ela 65,9% 
do total das respostas. Além disso, temos também 10,2% com até 20 anos, 
22,7% entre 30 e 40 anos e 1,1 % acima de 40 anos. Dessa forma, a 
concentração do estudo está nos jovens entre 20 e 30 anos que consomem 
ambas plataformas de streaming investigadas. A maioria dos consu-
midores que responderam o formulário estão localizados no Nordeste 
(71,6%) e, seguidamente, temos a região Sudeste com 19,3%, o Sul 
com 4,5% e as regiões norte e Centro-Oeste com 2,2% das respostas.

Dessa maneira, para compreendermos o motivo pelo qual cada 
indivíduo decidiu assinar essas plataformas e as principais respostas 
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para o Globoplay foram as séries, com 50%, os reality shows receberam 
47,7%, às telenovelas obtiveram 46,6%, os documentários alcançaram 
29,5% e o jornalismo conseguiu 22,7%. Já na Netflix, os mesmos consu-
midores decidiram investir na plataforma porque ofereciam os seguintes 
conteúdos: séries (90,8), documentários (39,1%), desenhos animados 
(24,1%), filmes (14,9%), anime (11,5%), reality shows (10,3%), e 
k-dramas (3,4%).

O Assinante e o Conteúdo da Plataforma
O conteúdo mais procurado pelos usuários em ambas as plataformas 

foram as séries. Porém, o Globoplay, segundo eles, apresenta a procura 
pelas telenovelas de maneira latente, pois ao se tratar de uma plataforma 
de streaming nacional apresenta produções locais. A telenovela, neste 
aspecto, se configura como importante produto audiovisual dotado de 
memória afetiva e coletiva dos indivíduos. De acordo com os entrevis-
tados, as produções que marcaram época na teledramaturgia chamam 
atenção do público para rever as histórias. A partir daí, surge a neces-
sidade de investir em tal plataforma. De acordo com as informações 
coletadas as telenovelas mais vistas durante o período de coleta são: 
Império (2015) de Aguinaldo Silva, Mulheres de Areia (1993) escrita por 
Ivani Ribeiro, Salve-se quem puder (2020) de Daniel Ortiz, A Favorita 
(2008) do autor João Emanuel Carneiro, O Bem Amado (1973) escrita 
pelo dramaturgo Dias Gomes e Tieta (1989) também de Aguinaldo Silva.
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Figura 1
Gráfico de consumo

Elaborado pelos autores

Para Bressan Júnior (2018), isso acontece porque a TV, por meio da 
grade de programação, constrói afetos a partir de um laço social criado 
entre indivíduos de um mesmo grupo. A maioria dos entrevistados lem-
brou que a inserção de histórias antigas de telenovela foram distinções 
para assinar a plataforma de streaming nacional. Como podemos observar 
por meio dessas afirmações retiradas da pesquisa: 1- Sou admirador do 
conteúdo da Globo, e sabia que haveria um investimento em novelas 
antigas, por isso assinei. 2- A princípio foi a pedido da minha mãe, 
que queria ver novelas. Depois comecei a assistir desenhos e algumas 
minisséries da Globo. Segundo Bressan Junior (2018), a telenovela, 
nessa perspectiva, fomenta discussões porque potencializa sentimen-
tos de uma época. Os indivíduos buscam rever essas produções para 
rememorá-las ou conhecê-las de fato. Para os consumidores, a possi-
bilidade de assisti-las potencializa o interesse pela plataforma, como 
podemos ratificar nestas respostas retiradas da coleta de dados: 1- Para 
ver clássicos da teledramaturgia e rever algumas novelas que fizeram 
parte da minha vida, onde tive o prestígio de acompanhar, torcer e me 
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emocionar. 2 - Assinei para mim e as pessoas que moram aqui em casa 
assistimos às novelas antigas e BBB.

Isso funciona como uma espécie de repositório da própria empresa 
porque o arquivo televisivo, segundo Bressan Junior (2021), guarda fatos 
e imagens que podem ser rememorados posteriormente. Para o autor, 
o arquivo televisivo funciona porque as pessoas tem reminiscências de 
memórias preservadas dentro de si. Ele não apresenta apenas o aparato 
técnico, e sim, um dispositivo de memória do telespectador. “O arquivo 
é máquina, a memória é humana” (Bressan Junior & Juncklaus, 2021, 
p. 36).

Observamos também que o conteúdo, geralmente, consumido é 
aquele já exibido pela televisão. São retroalimentações da programação 
da TV e do grupo Globo. Ou seja, programas de TV como Big Brother 
Brasil, Jornais no âmbito nacional e local e os canais ao vivo foram os 
conteúdos mais citados pelo público. Há, nessa perspectiva, o fato de 
que o Globoplay pertencer ao conglomerado do Grupo Globo o qual 
abarca diversos conteúdo em uma só plataforma, o diferenciando da 
outra plataforma analisada neste estudo.

Já na Netflix, os entrevistados enfatizaram a importância da inclusão 
de material pertencente a outros países não europeus, como por exem-
plo, as produções latino-americanas, asiáticas e africanas. De acordo 
com o material coletado os consumidores veem a plataforma como o 
ponto crucial de independência das grades de programação e por isso 
o interesse pelo conteúdo. Veremos em algumas respostas inseridas na 
pesquisa tal questão: 1- Porque era o único streaming que existia há uns 
anos atrás. 2- Porque buscava (há muito tempo) essa facilidade de acesso 
aos conteúdos audiovisuais. Até então, precisava recorrer a sites não 
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seguros ou download desses materiais. O catálogo de conteúdos também 
pesou na escolha. 3- Assinei Netflix porque os canais fechados limitam 
o consumo de séries e filmes. Eles tendem a controlar o consumo dos 
usuários. A Netflix tem o gerenciamento livre. 4- A Netflix foi na onda 
do momento, pois todos falavam dela e queria acompanhar as séries.

Esquadrinhamos nas respostas acima a competência da Netflix ao 
iniciar a nova prática de consumo em audiovisual e isso é visível pelas 
explicações dos consumidores da plataforma. Além disso, o material 
exclusivo da empresa traz consigo curiosidade para os entrevistados 
e a inclusão de conteúdo fora do eixo estadunidense, de raça, gênero 
e LGBTQIA+ são os diferenciais para o uso da plataforma, tendo em 
vista que são assuntos de estreita discussão, até então, inseridos em 
narrativas incluídas no cotidiano e em debates sociais nas produções 
da plataforma.

Dentre os dados coletados, encontramos as seguintes afirmações as 
quais cativam quem consome o conteúdo da empresa: 1- Ampla varie-
dade cultural, produções que buscam trazer representatividade e inclusão 
de raça, gênero e sexualidade e fazem isso muito bem. 2- Amplitude 
cinematográfica global. 3- Positivos a quantidade de material disponível 
e plataforma é muito boa. Também gosto de que a Netflix tem muitos 
filmes fora do eixo EUA e Europa. Negativo é o conteúdo BR. Muito 
pouco e ruim.

Contudo, algumas reclamações foram constantes durante a pesquisa 
por causa das estratégias utilizadas pela empresa ao demorar a confir-
mação das renovações das séries ou cancelá-las sem motivo plausível.
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Figura 2
Assinatura

 Elaborado pelos autores

Observamos que a Netflix apresenta a estratégia de clientes que, 
segundo Jenkins (2009), representa a economia afetiva, ou seja, a 
empresa por meio de seus produtos midiáticos cativa os consumidores 
a partir de um vínculo emocional entre o cliente e a empresa. Então, 
todos esses produtos exibidos e consumidos mobilizam fãs tal qual no 
mundo cinéfilo (Silva, 2014). Para Castellano et al. (2018) isso acontece 
por causa do perfil de usuários da plataforma que são jovens, usuários 
da internet e familiarizados com memes.

Todavia, ao contrapormos as duas plataformas de streaming verifi-
camos que a Netflix possui fãs da empresa, enquanto o Globoplay tem 
o caráter saudosista do conteúdo audiovisual - simbolizado majorita-
riamente pelas telenovelas. Já a Netflix abarca produções globais com a 
falta de representatividade de conteúdo nacional de uma em detrimento 
da outra, enquanto o Globoplay apresenta um arsenal de produções 
nacionais.
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A Relação Interface e Assinante da Netflix e Globoplay

Na nossa segunda categoria, examinamos a interface tanto do 
Globoplay quanto da Netflix. Como a Netflix foi o primeiro streaming 
a se consolidar no país, até certo ponto ela cria parâmetros de funciona-
lidade, quesitos de estilo e interatividade com a plataforma, buscando 
assim, obter ainda mais assinantes. Já o Globoplay apresenta vários 
problemas em sua interface, na própria experiência do usuário ela deixa 
a desejar, são problemas que vão desde ao não carregamento dos seus 
produtos, até a qualidade que se torna baixa dependendo da quantidade 
de usuários assistindo o mesmo programa, série, novela, etc.

De acordo com os entrevistados, as plataformas oferecem usabilidades 
diferentes porque enquanto a Netflix torna o acesso mais compreensível, o 
Globoplay se comporta de maneira ruim para os consumidores. Segundo 
os dados coletados, a Netflix se destaca nessa categoria por causa da 
experiência de imersão do usuário ao conseguir encontrar conteúdo 
facilmente. Ao analisar as respostas presentes na pesquisa, questões 
como a qualidade técnica do aplicativo da Netflix é destacada como 
um dos pontos mais favoráveis da plataforma. Enquanto o Globoplay 
foram relatadas péssimas experiências desde o travamento na plataforma 
a falta de conexão entre ela e as smart tv ‘s impossibilitando o apego 
ao streaming nacional.

A organização foi um dos pontos destacados entre os entrevistados 
como diferencial para cada plataforma. Os catálogos são ordenados de 
maneira semelhante em ambas plataformas, contam com um guia que 
categoriza os títulos dependendo do gênero ou produção, facilitando 
assim a escolha do que pretende assistir. Também é possível navegar 
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pela biblioteca para escolher entre filmes, séries, etc, além da ferramenta 
de busca poder ser utilizada para encontrar produções por seus títulos, 
gênero ou autor e diretor. As plataformas possuem um Top 10 contendo 
os títulos mais assistidos no país.

O player da Netflix se destaca pela uniformidade durante o consumo. 
Para a maioria dos entrevistados, tanto o player quanto o layout da 
empresa são confortáveis para a prática do consumo e isso se configura 
como um dos pontos positivos da Netflix. Contudo, o Globoplay já não 
demonstra isso para quem consome a plataforma diariamente. Segundo 
os entrevistados, o player do streaming da TV Globo não é bom porque 
apresenta diversas instabilidades - uma das mais relatadas foram os 
travamentos durante a exibição dos programas. A interface de ambas 
empresas têm os mesmos conceitos, minha lista, séries, filmes, top 10, 
contudo a Netflix oferece maior usabilidade do que a plataforma da 
TV Globo. Isso acaba causando, segundo as respostas coletadas, uma 
falta de interesse do consumidor de uma em detrimento da outra.

O Custo Benefício para cada Assinante

Por fim, na última categoria analisamos o custo benefício de ambas 
as plataformas. Seus valores estão na mesma faixa, porém cada pacote 
possui as suas especificidades. A Netflix conta com três planos, sendo 
todos pagos, o pacote mais barato custa R$25,90 mensal e dá direito 
pelo menos a uma tela com qualidade HD. Seu pacote intermediário 
custa R$39,90 e permite que o usuário veja duas telas simultâneas, com 
qualidade Full HD. E seu plano mais caro custa R$55,90, contando com 
quatro telas simultâneas e qualidade 4k e HDR, dependendo do aparelho.
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Enquanto isso, o Globoplay possui três planos, sendo um deles 
gratuito, que funciona liberando o sinal da TV Globo ao vivo em deter-
minadas regiões do país, além de alguns trechos de novelas e programas 
da própria emissora. O plano inicial custa R$22,90 por mês, com acesso 
a todo o catálogo. Já sua assinatura mais cara, custa R$49,90, liberando 
assim todo o conteúdo do seu pacote básico com os canais Globosat de 
TV fechada para assistir ao vivo da própria plataforma, como a GNT, 
Multishow e o SporTV. Os planos da Globoplay permitem até cinco 
telas simultâneas, sendo possível experimentar os pacotes de forma 
gratuita por sete dias. Podendo também assinar os pacotes por um ano, 
com um valor menor. Sendo assim, o perfil do consumidor de ambas 
plataformas utilizam estratégias para ter acesso ao conteúdo e uma das 
mais conhecidas é a divisão ou compartilhamento de tela.

Segundo Ted Madger (2014) citado em Castellano & Meimaridis 
(2016) a empresa entrega ao cliente o que ele está disposto a pagar. 
Na televisão, há os anunciantes, porém nas plataformas de streaming 
existem os assinantes. Nesse modelo de negócio, de acordo com 
Castellano & Meimaridis (2016), o foco não está na audiência, e sim, 
em quem paga pelo serviço. De acordo com os dados coletados para a 
pesquisa observamos que o custo benefício, nesse aspecto é primordial 
para assinatura.

Enquanto o Globoplay oferece acesso grátis, com base em um 
simples cadastro, a Netflix cede 30 dias grátis para quem quiser utili-
zá-lo. O perfil de consumidores para diminuir custos, segundo a nossa 
pesquisa, compartilha senhas ou dividem delas. Uma das informações 
mais peculiares é que o compartilhamento de senhas do Globoplay se 
dá principalmente com os pais, pois, o conteúdo da plataforma por se 
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tratar de produções locais, principalmente com o resgate das tramas 
antigas de telenovelas, um dos produtos mais populares da programação 
brasileira. As respostas abaixo ratificam tal afirmação: 1- Para poder 
assistir novelas em qualquer horário. Divido senha com mãe e irmãos 
porque dividimos as despesas da assinatura.; 2- “Sim. Com a minha 
mãe. Assinei por causa dela”.

Além disso, o custo benefício do Globoplay também engloba com-
bos realizados entre a plataforma brasileira e outras empresas como por 
exemplo o Premiere, especializada em esportes, e o DisneyPlus. Para os 
consumidores, é por meio desse combo que a possibilidade de assinar 
mais de um streaming é possível devido aos descontos oferecidos pelo 
Globoplay. Como podemos observar nas respostas a seguir: 1- Assinei o 
Globoplay devido ao combo, que é a assinatura do Globoplay+Premiere. 
Divido a senha para o valor da mensalidade ficar menor. 2- Assinei a 
Globoplay por causa do pacote com o Disney Plus. Divido com outras 
três pessoas porque o preço fica mais em conta.

Já na Netflix, a divisão se dá entre amigos, cônjuges, pais e parentes 
em geral. Diferentemente do Globoplay, não há combos para a plata-
forma em questão e os entrevistados destacaram que resolvem investir 
no streaming por causa do vasto conteúdo ou, até mesmo, por causa 
de um programa em especial adicionado na Netflix. Diversas respos-
tas argumentaram que empregaram o próprio dinheiro na assinatura 
Netflix por causa da liberdade de escolha de conteúdo, coisa que não 
acontecia com as TV’s a cabo. Por se tratar de uma plataforma pioneira 
no segmento, a Netflix chamou atenção dos consumidores já cansados 
da previsibilidade das programações das emissoras ou publicidades. 
Algumas das respostas a seguir exemplificam tal questão: 1- Assinei 
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Netflix porque os canais fechados limitam o consumo de séries e fil-
mes. Eles tendem a controlar o consumo dos usuários. A Netflix tem o 
gerenciamento livre. 2 - Assinei Netflix porque não uso antena de TV 
faz mais de 10 anos. Tenho crianças em casa e achei uma boa possibi-
lidade de ver os desenhos sem a enxurrada de publicidades. De acordo 
com as informações da pesquisa, a Netflix tende a angariar assinantes 
por ser a pioneira em um período cuja exaustão do conteúdo inserido 
na TV a cabo já não interessava. Justificativas como “Netflix é a maior 
no segmento”, “podemos assistir a qualquer programa em diferentes 
horários” foram comuns durante a pesquisa.

Para Tryon (2015) citado em Castellano & Meimaridis (2016), essas 
empresas garantem ao usuário conteúdo prestigiado, pleno, participa-
tivo e personalizado. Como podemos analisar, a partir das respostas da 
pesquisa, o interesse em assinar, ainda que seja cara, foram questões 
de conteúdos exclusivos, na Netflix, e no Globoplay, a introdução dos 
canais ao vivo, além do pay per view e das telenovelas antigas. Sendo 
assim, o custo benefício é válido para aqueles que compreendem o 
quanto querem investir nessas plataformas.

Levando isso em consideração, podemos ver na prática o que 
Bauman (2008) define em suas três regras de mercado. Primeiro o quanto 
é vendável essas plataformas, tendo em vista que são as mais assinadas 
no país, segundo, que esse consumo busca a satisfação de um desejo, ou 
seja, cada usuário a assiná-las buscam de alguma maneira suprir algo 
que é bem mais voltado para o seu emocional, seja a forma de consumo 
ou a sensação de estar interligado, por exemplo, a discussões cotidianas, 
por fim a terceira que é o valor, o quanto é gasto depende das promessas 
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que ambas as plataformas utilizam para chamar e convidar esse público 
a adicionarem essas vivências ao seu cotidiano.

Considerações Finais

As plataformas de Streaming modificaram práticas cotidianas de 
consumo de audiovisual. Agora, os vídeos on demand permeiam a vida 
dos indivíduos e a demanda por plataformas exigiu de o consumidor 
escolher quais deveriam ser assinadas. Observamos a partir das respostas 
coletadas que o perfil tanto da Netflix quanto do Globoplay se modifica 
por meio do conteúdo procurado.

Enquanto o Globoplay se pormenoriza como o local que os consu-
midores podem encontrar conteúdo nacional, nostálgico, TV ao vivo, 
jornalísticos e retroalimentações da TV aberta, a Netflix oferece con-
teúdo diversificado pertencente a outros países. Todavia, há na Netflix 
produções nacionais, porém não consumidas com ávida proporção que 
outras produções.

À vista disso, o perfil de consumidor delineado através da pesquisa 
se constituiu latente por meio das produções disponibilizadas pelas 
plataformas. As telenovelas, por exemplo, despontaram como grande 
diferencial, na visão dos consumidores, do Globoplay porque referen-
ciavam a memória afetiva dos entrevistados. A estratégia da TV Globo 
de disponibilizar clássicos da teledramaturgia na própria plataforma 
aguçaram os entrevistados e acabamos compreendendo esse diferencial 
nostálgico como ponto de virada de uma em detrimento a outra.

Da mesma forma identificamos que a Netflix se destaca com produ-
ções originais, fora do eixo EUA/Europa e a introdução de narrativas 
com representatividade de raça, gênero e LGBTQIA +. São concepções 
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distintas em ambas plataformas, contudo convergem para agradar o 
perfil de assinantes de ambas. Portanto, o perfil de consumidores da 
Netflix e do Globoplay se complementam para cada uma delas consumir 
diferentes tipos de produções sem excluir um produto de outro. Além 
disso, as estratégias de acesso e custo benefício são as mesmas: com-
partilhamento de telas e senhas para viabilizar acesso a todos.
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O Youtube é um site criado em 2005 por três jovens em uma época 
em que a produção de conteúdo audiovisual era restrita a grandes pro-
dutores, estúdios de cinema ou emissoras de televisão. O site apresen-
tava uma interface simples para o usuário identificasse que o propósito 
da plataforma era de assistir um conteúdo em vídeo. Com símbolos 
conhecidos do universo do audiovisual, como os botões de “play” e 
“pause”, o acesso se tornava familiar às tecnologias da época como o 
videocassete e o discman.

Nos primeiros anos, o Youtube usou como slogan o termo Brodcast 
Yourself. O objetivo era estimular que interessados no universo audiovi-
suais pudessem realizar o upload de seus próprios vídeos, em uma época 
onde a maior parte da população ainda não tinha acesso a aparelhos 
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que pudessem gravar em alta resolução, computadores que pudessem 
editar materiais e uma velocidade de internet que possibilitasse o enviar 
estes conteúdos na rede mundial de computadores, a Internet. Apesar 
deste cenário ainda incipiente das novas mídias digitais, o Youtube 
se populariza nos anos seguintes e se torna uma plataforma global de 
conteúdos audiovisuais. Além de vídeoclipes, registros jornalísticos 
e vídeos particulares, alguns produtores de conteúdo independente 
investem na produção de um conteúdo sobre o cotidiano de suas vidas, 
os conhecidos vlogs.

Mais do que um convite, o Youtube oferece ao usuário uma nova 
proposta de relação de tempo para o consumo do conteúdo audiovisual, 
já que o conteúdo ficaria disponível para acesso a qualquer momento.

Green e Burguess (2009) analisam como o Youtube colabora para 
uma popularização de uma cultura narcisista, reconhecida também por 
Sibilia (2020) na sociedade atual. Recursos como as curtidas, comentá-
rios e outras formas de avaliação do conteúdo se tornam uma validação 
do eu em plataformas, como o Youtube, Facebook, Orkut, entre outras.

O fascínio pela imagem atinge seu ápice quando somos a própria 
mensagem. Por isso, o Youtube seja um irresistível local dessa enorme 
possibilidade de permitir que cada um seja sua mídia e celebridade 
do nosso cotidiano. (Green & Burgess, 2009, p. 9)

O consumo de conteúdo audiovisual desde o início do século XIX 
foi realizado por meio da televisão, rádio e cinema, as chamadas, atu-
almente, de mídias tradicionais. Nesta realidade analógica (Jenkins, 
2015), o espectador era um receptor da mensagem transmitida sem a 
possibilidade de interagir com o conteúdo. O Youtube oferece acesso a 
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uma variedade maior de conteúdo do que a programação tradicional de 
uma emissora de rádio ou televisão poderia oferecer. Além da liberdade 
de assistir apenas conteúdos que sejam do próprio interesse, o usuário 
da plataforma pode comentar, avaliar e compartilhar diretamente com 
sua rede de contatos o conteúdo assistido. Jenkis (2015) defende essa 
característica interativa pode ser vista nas diferentes mídias digitais, mas 
que o Youtube cria valores em três níveis ao mesmo tempo: produção, 
seleção e distribuição.

Nenhuma dessas atividades é nova, mesmo no contexto da mídia 
digital, mas o YouTube foi o primeiro a unir essas três funções 
numa única plataforma e a direcionar tanta atenção ao papel das 
pessoas comuns nesta paisagem transformada das mídias (Jenkins, 
2015, p. 358)

A partir deste novo comportamento, emissoras e estúdios de cine-
mas compreendem que relação com o consumidor nas mídias digitais 
se tornaria mais participativa e que seus conteúdos passariam por uma 
convergência de canais. Jenkis (2015) define como a Cultura da Con-
vergência o conceito que explica as mudanças comportamentais que 
tornam imprecisas as fronteiras entre os meios de comunicação e como 
o espectador se tornaria nos próximos anos um consumidor e, ao mesmo 
tempo, produtor de conteúdo.

Esta contextualização sobre a plataforma Youtube se faz necessária 
para ilustrar o comportamento que predomina nas relações entre espec-
tador e conteúdo: a liberdade de escolher o que consumir e compartilhar. 
Antes do surgimento das mídias digitais, os produtores de conteúdo 
possuíam o poder de escolher o que seus consumidores assistiriam 
caso estivessem conectados, via satélite, em seus canais, dentro de uma 
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programação pré-estabelecida e replicada por muito anos. Dentro desta 
nova configuração de consumo, o usuário encontra o conteúdo a partir 
da busca com termos específicos. O resultado destas buscas é mediado 
por algoritmo que classificam os conteúdos a partir do interesse demons-
trado pelos usuários previamente. Ou seja, existe uma classificação da 
plataforma daquilo que usuário deve se interessar mais. Logo, existe 
uma classificação daquilo que o usuário se interessaria menos.

Pariser (2012) alerta que esta mediação tem alcançado um nível de 
segmentação que pode prejudicar o surgimento de uma internet demo-
crática, já que ao ter acesso apenas aos conteúdos que lhe interessa, o 
usuário pode não ter acesso a conteúdos que questiona suas próprias 
convicções. Os veículos tradicionais também se apoiam no interesse 
prévio conhecido de suas audiências para que a produção audiovisual 
seja aceita e bem avaliada. Porém, Curado (2002) argumenta que na 
produção jornalística existem critérios noticiosos para a seleção do fato 
relevante para o telespectador. A relevância, neste caso, não significa 
que o conteúdo seja agradável, mas que seja necessário ao momento. 
Uma cobertura jornalística sobre um acidente aéreo pode não ser um 
assunto da preferência do telespectador, mas se torna necessário devido 
a relevância coletiva do fato. As emissoras de televisão e rádio pos-
suem uma concessão pública e, por isso, possuem a responsabilidade 
de produzir notícias com objetivo de oferecer “informação a serviço 
público” (Curado, 2002, p. 16) para produzir no público na sociedade 
inclusão social e política.

As emissoras de rádio, a televisão, o cinema e, mais recentemente, as 
mídias digitais, colaboram para o desenvolvimento da sociedade já que 
parte das transformações vivenciadas pelo mundo são frutos da evolução 
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tecnológica e da ampliação do acesso a informação que mais conheci-
mento. Fuks (2003) defende que a base de organização da Sociedade 
Industrial Moderna foi transformada a partir do contato com inovações 
tecnológicas, como a Internet. Calle (2008) explica a organização atual 
da sociedade não é mais agrícola e nem de base industrial e, sim, em 
torno do conhecimento. Borges (1995), Fuks (2003) e Drucker (1993) 
corroboram com a tese, pois defendem que o valor que diferencia a nova 
estrutura social não está mais na produção ou na troca de mercadorias 
e, sim na produção e compartilhamento de conhecimento.

Chaparro (2001, p. 22) apresenta em sua obra as características que 
auxiliam na compreensão desta nova organização social: A primeira é 
que o conhecimento e a educação são importantes para desenvolvimento 
da capacidade analítica e crítica de seus atores. A segunda é o processo 
de “apropriação social do conhecimento”, em que cada setor da socie-
dade identifica suas necessidades e absorve o conhecimento necessário. 
A terceira característica é a criação de processos de aprendizagem que 
transformam o conhecimento em capacidades e habilidades sociais. 
A quarta e última característica da sociedade da informação é o desen-
volvimento de um pensamento estratégico para identificar as mudanças 
em desenvolvimento e as potenciais tendências para o futuro. Portanto, 
é correto afirmar que a sociedade se organiza a partir das informações 
a que têm acesso.

Neste contexto em que a informação tem poder para moldar o 
desenvolvimento social, a produção de “serviços noticiosos” (Decreto 
nº 52.795, 1963) possui um papel ainda mais relevante de transmitir 
informação com clareza, precisão e imparcialidade. Machado (2001, 
p. 111) defende que o jornalista não é possuidor da verdade em seu 
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discurso. Seu trabalho é mediar a informação entre diferentes atores 
envolvidos em uma situação para que a sociedade possa, no processo de 
“apropriação do conhecimento” (Chaparro, 2001, p. 22), interpretar a 
informação recebida. Curado (2002) vai além e defende que o jornalista 
tem o papel de alertar a sociedade sobre cenários que se desenham em 
um futuro próximo.

Num certo sentido, podemos dizer que o telejornal é uma colagem 
de depoimentos e fontes numa sequência sintagmática, mas essa 
colagem jamais chega a constituir um discurso suficientemente 
unitário, lógico ou organizado a ponto de ser considerado legível 
como alguma coisa ‘verdadeira’ ou ‘falsa’. (Machado, 2001, p. 110)

Schwab (2016) apresenta em sua obra os impactos que o surgimento 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm causado 
em diversos níveis da sociedade. São transformações que possuem o 
potencial de transformar sistemas econômicos, relações profissionais, 
o campo democrático da política, entre outros. Por isso, o ritmo e pro-
fundidade com que estas transformações podem causar na sociedade 
podem ser comparadas ao impacto causado pelas revoluções agrícolas e 
industriais (Schwab, 2016, p. 15). Autoridades governamentais, líderes 
empresariais e a sociedade civil debatem nos últimos anos métodos 
para conciliar o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento 
sustentável da sociedade. A criação de uma Agenda de Desenvolvimento 
Sustentável (“Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável”, 2016) define 17 metas para que os países 
busquem o desenvolvimento igualitário de seus cidadãos oferecendo 
oportunidade para crescimento econômico, educação de qualidade, 
igualdade de gênero, consumo sustentável, justiça, entre outros. Ao olhar 
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os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (“Transformando Nosso 
Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”, 2016) 
e a Revolução Tecnológica (Schwab, 2016), é possível perceber que 
as oportunidades que surgem dos avanços tecnológico podem, se bem 
empregadas, auxiliar no alcance das metas propostas aos países signa-
tários do acordo.

A pesquisa apresentada por Schwab (2016) a líderes globais pre-
sentes no Fórum Econômico Global em 2016 apresenta uma série de 
marcos do desenvolvimento tecnológico e a perspectiva sobre a adoção 
que poderão ser alcançadas até o ano de 2025, que são apresentados na 
figura 1, a seguir.

Como forma de ampliar o acesso à informação, promover a cidadania 
e divulgar o conhecimento científico, a TV Unesp foi criada em 20113. 
A emissora universitária mantida com orçamento público visa promover 
um conteúdo sem a influência de interesses comerciais e financiamento 
privado, que é a base da manutenção de emissoras comerciais. Em 2020, 
em parceria com a Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e 
Design, a FAAC, a TV Unesp produziu e exibiu em sinal aberto, via 
satélite, e no canal do Youtube a primeira temporada do “Visão 360”, um 
programa jornalístico de entrevistas com especialistas sobre o avanço 
das novas tecnologias e o possível impacto na organização da sociedade.

3.  Disponível em: www.tv.unesp.br/institucional. Acesso em: 01 out. 2021.

http://www.tv.unesp.br/institucional
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Figura 1
Pontos de inflexão

Schwab (2016).

A primeira temporada do “Visão 360” é composta por 7 episódios 
com duração média de 60 minutos e foi apresentada por Marcelo Bueno, 
Marcelo Carbone e Aline Fogolin. Os episódios foram transmitidos 
simultaneamente no canal do Youtube da TV Unesp e em sinal aberto 
e digital.

Este trabalho relaciona os pontos de inflexão (Schwab, 2016) 
apresentados na Figura 1, às metas estabelecidas nos 17 Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável e à definição de temas de cada um dos 
7 episódios do “Visão 360”. De modo que seja possível perceber que a 
escolha de temas para cada episódio do programa responde a questões 
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colocadas no estudo apresentado por Schwab (2016) e pelo compromisso 
proposto pela ONU (“Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 
para o Desenvolvimento Sustentável”, 2016).

Os pontos de inflexão apresentados por Schwab (2016) são fruto 
de uma pesquisa divulgada no ano anterior e apresentada em 2016 
no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, para uma audi-
ência composta por líderes globais e empresariais de diversos países. 
Para cada um dos itens apresentados, o autor apresenta o percentual 
de entrevistados que acreditam que este ponto será atingido até o ano 
de 2025. Como por exemplo, 82% dos entrevistados acreditam que o 
primeiro celular implantável estará disponível no mercado no ano de 
2025. Este tipo de tecnologia desperta um debate ético sobre o avanço 
da tecnologia e a integração com os sistemas com o corpo humanos. 
Para uma parcela da sociedade, este tipo de tecnologia possa parecer 
avançada ou possível apenas em um futuro distante, o autor esclarece 
que estas tecnologias já estão em desenvolvimento na última década e 
que sua implementação não depende mais de um avanço tecnológico 
e, sim de limitações “éticas e jurídicas” (Schwab, 2016, p. 34).

As metas estabelecidas nos Objetivos do Desenvolvimento Susten-
tável apresentam um pacto global para que problemas que acompanham 
a humanidade estejam entre as prioridades governamentais para elabo-
ração de políticas públicas. Como exemplo, a ODS nº 4 - “Educação de 
Qualidade” não se trata de um imperativo sobre um padrão educacional 
que deva ser adotado por todos os países. Se trata de um compromisso 
para garantir o acesso a todos e a todas a uma educação que promova 
aprendizagem ao longo da vida.
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Figura 2
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável

(“Sobre o nosso trabalho para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
no Brasil”, s.d.).

Por conta das medidas de isolamento social exigidas para conter a 
disseminação do novo coronavírus, a humanidade pode perceber como 
as Tecnologias de Informação e Comunicação foram usadas para, por 
exemplo, dar continuidade as aulas em um formato remoto sem que 
os alunos fossem obrigados a abandonar os estudos. Por outro lado, 
a implementação de um ensino remoto às pressas evidenciou como 
políticas públicas para implementação de internet de qualidade e o for-
necimento de computadores ou celulares continua sendo fundamental 
para que o acesso não fique restrito à algumas classes. O episódio nº 2 
do “Visão 360” trata sobre as transformações ocorridas no campo edu-
cacional nas últimas décadas e como a pandemia do novo coronavírus 
evidenciou pontos que ainda precisam ser priorizados para a promoção de 
uma educação alcance todos e todas e possibilidade o desenvolvimento 
social igualitário. O episódio também mostra os impactos positivos que 
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seriam percebidos caso o ponto de inflexão que sugere que 90% da 
população terá a acesso regular a internet já fosse alcançado.

Ao categorizar os pontos de inflexão com as metas dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável, torna-se possível compreender se os 
apresentados por Schwab (2016) atendem a expectativa de desenvolvi-
mento igualitário e justo para a sociedade, de maneira que o interesse 
público e o desenvolvimento financeiro não sejam antagônicos.

O quadro 1 apresenta a relação entre os episódios do Visão 360, os 
pontos de inflexão, o percentual de entrevistados que acreditam que o 
fato ocorrerá até 2025, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
e a temática do episódio.

Quadro 1
Relação entre pontos de inflexão, ODS e temáticas do programa

Episódio 
do Visão 

360

Temática do 
Visão 360

Ponto de 
Inflexão

% de 
entrevistados 
que acreditam 

que o fato 
ocorrerá até 

2025

Objetivos do 
Desenvolvimento 

Sustentável

1º 
episódio

Aceleração 
Digital e a 
COVID-19

80% das pessoas 
com presença 

digital na 
internet.

84%

ODS9 - Inovação 
infraestrutura: a infraestrutura 

das cidades deve promover 
uma industrialização 

inclusiva e sustentável, 
fomentar a inovação e gerar 
oportunidades de emprego. 
Além disso, deve integrar a 
sociedade para uso inclusivo 

dos espaços públicos.

2º 
episódio

Transformação 
na educação

90% da 
população com 
acesso regular à 

internet.

90%

ODS10 - Redução das 
desigualdades: este objetivo 

consiste na busca pela redução 
das desigualdades em todas as 

suas esferas.
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3º 
episódio

Futuro do 
trabalho

30% das 
auditorias 

corporativas 
realizadas por IA.

75%

ODS8 - Trabalho decente 
e crescimento econômico: 
a orientação deste objetivo 
é promover o crescimento 

econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, além 

das oportunidades de um 
emprego pleno e produtivo 

para todos.

5% dos produtos 
aos consumidores 

impressos em 
3D.

81%

4º 
episódio

Internet das 
Coisas

10% de óculos 
de leitura 

conectados à 
internet.

86%

ODS9 - Inovação 
infraestrutura: a infraestrutura 

das cidades deve promover 
uma industrialização 

inclusiva e sustentável, 
fomentar a inovação e gerar 
oportunidades de emprego. 
Além disso, deve integrar a 
sociedade para uso inclusivo 

dos espaços públicos.

10% das pessoas 
com roupas 
conectadas à 

internet.
91%

90% das 
pessoas com 

armazenamento 
ilimitado 
e gratuito 

(financiado por 
propagandas 
publicitárias).

91%

1 trilhão de 
sensores 

conectados à 
internet.

89%

Mais de 50% 
do tráfego 
da internet 
consumida 

nas casas para 
os aparelhos 

e dispositivos 
(não para o 

entretenimento 
ou a 

comunicação).

70%
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O primeiro 
governo a 

substituir o censo 
por fontes de big 

data.

83%

Carros sem 
motoristas 

chegarão a 10% 
de todos os 

automóveis em 
usos nos EUA.

79%

5º 
episódio

Inovação na 
saúde

O primeiro 
telefone celular 

implantável 
e disponível 

comercialmente.

82%

ODS3 - Saúde e bem-estar: 
sua meta é assegurar que 

todos os cidadãos tenham uma 
vida saudável e bem-estar, em 

todas as idades e situações.

O primeiro 
farmacêutico 
robótico dos 

EUA.

86%

O primeiro 
transplante de um 
fígado impresso 

em 3D.

76%

6º 
episódio

Inovação para o 
Desenvolvimento

90% da 
população com 
acesso regular à 

internet.

90%

ODS10 - Redução das 
desigualdades: este objetivo 

consiste na busca pela redução 
das desigualdades em todas as 

suas esferas.

A primeira 
cidade com mais 
de 50 mil pessoas 
e sem semáforos.

64%

A primeira 
máquina com IA 
a fazer parte de 
um conselho de 
administração.

45%
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90% da 
população com 

smartphone.
90%

ODS11 - Cidades e 
comunidades sustentáveis: as 
cidades e os assentamentos 

humanos deverão ser 
inclusivos, seguros, resilientes 

e sustentáveis.

10% do produto 
interno bruto 

mundial (PIB) 
armazenado 

pela tecnologia 
blockchain.

58%

Primeira 
arrecadação 
de impostos 

através de um 
blockchain.

73%

Ponto de 
inflexão: 

globalmente, 
mais viagens/
trajetos por 

meio de 
compartilhamento 
do que em carros 

particulares.

67%
ODS12 - Consumo e 

produção responsáveis: 
com apoio das instituições 

públicas e privadas, deverão 
ser assegurados padrões 

de produção e de consumo 
que sejam sustentáveis e 

conscientes.
Ponto de 
inflexão: 

produção do 
primeiro carro 

impresso em 3D.

84%

7º 
episódio

Universidade, 
Ciência e 
Inovação

Ponto de 
inflexão: 

produção do 
primeiro carro 

impresso em 3D.

84%

ODS12 - Consumo e 
produção responsáveis: 

com apoio das instituições 
públicas e privadas, deverão 

ser assegurados padrões 
de produção e de consumo 
que sejam sustentáveis e 

conscientes.

Ponto de 
inflexão: 90% 

das pessoas com 
armazenamento 

ilimitado 
e gratuito 

(financiado por 
propagandas 
publicitárias).

91%

90% da 
população com 
acesso regular à 

internet.

90%

Elaborado pelos autores.



442

meistudies

Curado (2002) defende que o acesso a informação auxilia na criação 
de uma consciência política e na inclusão social. O oposto, conclui-se, 
será uma sociedade impedida de exigir que governantes criem políticas 
públicas que garantam seus direitos fundamentais, como saúde, educação, 
segurança, privacidade, entre outros. Raddatz (2014) argumenta que 
o acesso a informação e ao conhecimento em uma era mediada pelas 
tecnologias de informação e comunicação é fundamental para tornar os 
cidadãos mais conscientes de seus direitos e mais livres para optaram 
se desejam ou não aderir a novas tecnologias. Por exemplo, os avanços 
tecnológicos que permitem a automatização de processos industriais 
são esperados por empresários e beneficiados pela maximização dos 
lucros e minimização dos custos de produção. Por outro lado, se levanta 
o debate sobre diminuição no número de vagas de trabalho.

O advento da automação coloca a possibilidade de uma humanidade 
liberta do fardo do trabalho e, talvez dentro de algumas décadas, as 
fábricas pudessem estar vazias. A ociosidade, que tem sido tomada 
por privilégio de uma minoria, em futuro próximo, poderia se esten-
der às grandes massas. (Albornoz, 2017, pp. 23-24)

Albornoz (2017) e Antunes (2008) destacam a necessidade imi-
nente de um modelo de desenvolvimento econômico que incentive 
avanços tecnológicos, mas que sejam desenvolvidas políticas públicas 
que garantam desenvolvimento social para as gerações do futuro. Por 
este motivo, torna-se ainda necessário apresentar a população o debate 
plural, sobre as principais características e possíveis impactos dos 
avanços tecnológicos.

O direito a informação previsto na Constituição Federal (Constitui-
ção Federal de 1988) e também é um “direito-meio” (Raddatz, 2014, 
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p. 109), que oferece acesso a outros direitos base como saúde, educação 
e segurança. Ou seja, é por meio do acesso a informação que a população 
se torna consciente de seus direitos e desenvolve maneiras de cobrar 
as autoridades para o desenvolvimento de políticas púbicas. A obra de 
Curado (2002) e Paternostro (2006) demonstram que neste processo, 
ao oferecer informação com clareza, precisão e imparcialidade ao 
telespectador, o mesmo desenvolve a capacidade de transformar essas 
informações em conhecimento (Belluzzo, 2005). A partir da compre-
ensão sobre o presente e também sobre cenários possíveis no futuro, o 
cidadão e a cidadã busca, em muitos casos, desenvolver competências 
(Kuenzer, 2002) para que possa lidar e conviver com as transformações 
tecnológicas.

O resultado demonstrado na Tabela 1 evidencia que os 7 episódios 
da primeira temporada do Visão 360 conseguiu relacionar os temas 
apresentados como Pontos de Inflexão até o ano de 2025 (Schwab, 2016) 
e as metas propostas nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
(“Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável”, 2015). Ainda é possível discutir em outra oportunidade 
sobre outras metas propostas pela Organização das Nações Unidas 
que não foram temas de um dos episódios, como, por exemplo, o ODS 
13 – Combate às Alterações Climáticas ou ODS 14 - Oceanos, Mares 
e Recursos Marinhos. A ausência de alguns assuntos evidencia que o 
tema ainda necessita ser debatido em outras produções em emissoras 
públicas, comerciais e também em inúmeros outros canais digitais que 
alcançam uma parcela da sociedade.
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Streaming audiovisual y su relación con los hábitos 
de consumo. Estudio de caso Netflix, HBO y 

Amazon Prime

Kruzkaya Ordóñez
Fátima Dávila

Abel Suing

El aumento continuo de contenidos audiovisuales vinculados a las 
plataformas streaming tienen relación con los hábitos de consumo, 
en algunos casos compulsivo, comportamiento que ha permitido el 
desarrrollo de toda una historia de medios y plataformas, liderado por 
Netflix, HBO, Amazon Prime y en los cuales el usuario joven ha sido 
el principal protagonista de la transformación del consumo audiovisual 
(Maite, 2020)). En concentro, la población de 30 años. Es decir, como 
consumidores que ahora son jóvenes, es probable que aumente el con-
sumo entre estas plataformas (Martínez- Sánchez et al. 2021).

Asimismo estos modelos de negocio televisivos cambiaron sin duda 
el mercado y provocan una fragmentación marcada de las audiencias 
hasta el punto de que el streaming proporciona una forma de ver conte-
nidos, para mantener enganchado a su público a través de dispositivos 
que permiten convertir cada estreno en una necesidad (Neira, 2020). 
El segundo punto que se incorpora es la fuerte competencia entre las 
distintas plataformas Over the top (OTT) que hasta ahora dominan el 
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espectro audiovisual siendo Disney+ la más reciente en el mercado 
(Martínez- Sánchez et al., 2021).

Las plataformas streaming presentan un crecimiento acelerado debido 
al acceso de películas y series desde cualquier lugar y en diversos dis-
positivos y una disminución de público en las salas de cine, situación 
que se agudizó con la pandemia del Covid-19. Ante este escenario, 
varios productores tomaron la decisión de estrenar sus producciones 
en estas plataformas y no a través de taquilla como usualmente se lo 
hacía, por ello la demanda de suscriptores sigue creciendo de forma 
constante (García, 2021).

Esta demanda de suscriptores que acumulan las plataformas han pro-
piciado según Neira (2020) las mayores transformaciones del consumo 
a través de la fidelización medida por la cantidad de horas de consumo. 
Las series se conviertirían en el producto emblemático. A esto se suma 
el big data y el uso de algoritmos usados para extraer información 
sobre las preferencias de los suscriptores, esta relación permite crear 
un vínculo con el usuario.

Por ejemplo, para Netflix, el tiempo que separa a un usuario que 
tiene algo definido para ver en relación a otro que navega sin rumbo, 
es de 90 segundos (Neira, 2021). Estos datos contribuyen a mejorar 
el sistema de recomendación para no perder suscriptores y enganchar 
a los que experimentan por primera vez con la plataforma. A mayor 
reproducciones el algoritmo mejor conoce a sus usuarios.

Por otro lado, la plataforma streaming HBO ha decidido combinar 
el machine learning con las recomendaciones personales, el criterio de 
los usuarios sobre los contenidos, para ello se ha preocupado de ofrecer 
una diversidad de títulos que provienen de productoras comoWarner 
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Bros, New Line, DC, CNN, TNT, TBS y Cartoon Network. Además la 
plataforma ha visto la necesidad de comprar licencias de series que han 
captado la atención de un gran número de espectadores (Velloso, 2020).

Amazon Prime Video desarrolla un sistema streaming audiovisual 
como un servicio diferente a sus ventas en internet, sin embargo, la 
posibilidad de tener alianzas con productoras como Disney o HBO 
generan una apertura dentro del mercado audiovisual dando paso a 
que Prime Video un servicio vinculado a cada socio de Amazon Prime, 
de esta manera cuenta con un mayor número de suscriptores gracias 
a su modelo freemium. Además, ésta plataforma irrumpió el mercado 
trabajando como cadena televisiva, que creó series galardonadas desde 
el 2014. De esta manera es una plataforma creadora de contenidos que 
representa mayor competencia para Netflix. (Carrillo, 2018)

La introducción de las plataformas streaming generan estudios y 
análisis sobre la importancia de estos modelos de negocio y los hábitos de 
consumo que se desarrollan a través de la demanda de sus suscriptores, 
que han dejado de lado la televisión tradicional. Así se crean nuevos 
medios y formatos y los recursos web abren paso a nuevas pantallas y 
las alternativas de video on demand VOD.

Por ello, es importante estudiar los hábitos de consumo de los sus-
criptores de las plataformas, que se convierten en importantes bases de 
datos que dan paso a entender la demanda que se genera en diversas 
plataformas streaming y como se determina el consumo según cada 
perfil. Estos cambios se evidencian en la televisión a la carta como la 
televisión tradicional esta última se encuentra en un proceso de adap-
tación y transformación, es decir, el consumo de series y películas a 
través de plataformas streaming ahora dan paso a generar y utilizar 
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aplicativos de uso “multipantalla” creando nuevas opciones donde la 
parrilla de programación establecida en la televisión tradicional no es 
la única opción (Cao, 2019).

Con la necesidad de entender los hábitos de consumo de los sus-
criptores de las plataformas streaming se han creado adicionalmente 
páginas que procesan información de usuarios y sus preferencias tanto 
de productoras como productos audiovisuales expuestos.

Una de estas plataformas es IMDb (Internet Movie Database), este 
sistema utilizado en su mayoría por investigadores de comunicación 
audiovisual, recopila datos estadísticos de participación según países, 
productores y géneros. Estos indicadores permiten realizar estudios 
cualitativos a través de estadísticas obtenidas por la participación de 
suscriptores que exponen su opinión acerca de cualquier serie o pelí-
cula que se encuentre registrada en su sistema. De esta manera IMDb 
se mantiene como fuente documental de información con contenido 
audiovisual de gran interés. Amazon es una de las empresas pioneras 
en utilizar esta plataforma para obtener información útil y actualizada 
de productos audiovisuales a través de Internet (Marfil & Repiso, 2011).

Adicionalmente existen otras páginas para conocer la clasificación 
y oferta de diversas plataformas streaming. En este caso, se cita a 
JusWacht, aplicación que se encarga de exponer series y películas, y 
en qué plataformas encontrarlas y disponibles en taquilla. En este sitio 
se encuentran páginas de streaming audiovisual como Netflix, Amazon 
Prime, iTunes, HBO. Esta aplicación maneja en su lista de clientes a 
productores conocidos como: Sony Pictures, Paramount, 20th Century 
Fox, entre otros, siendo importante para este sector el perfil de los 
usuarios y espectadores del cine. Además, redirigen a los usuarios a 
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páginas de YouTube, Facebook y otras plataformas para observar cierto 
contenido. JusWacht está disponible en 32 países y ocupa el puesto 90 
entre las aplicaciones de información y entretenimiento más popula-
res. En la página de inicio, la aplicación tiene la opción de hacer una 
búsqueda por filtros: por año de estreno, por calificación según IMDb, 
por precio, por género y calidad (Martínez, 2019).

Con este antecedente y el uso de estas herramientas se plantea 
la investigación que define como estudio de casos a Netflix, HBO y 
Amazon Prime Video.

Netflix

La plataforma Netflix, tiene presencia en 190 países a nivel mundial, 
con excepción de China, Crimea, Corea del Norte y Siria.

Imagen 1

Tomado de (“¿Dónde está disponible Netflix?”, s.f.).

La oferta de esta plataforma empieza en Estados Unidos, pero las 
restricciones establecidas por el gobierno estadounidense impiden que 
cualquiera de sus compañías lleve a cabo negocios con Corea del Norte, 
Siria y Crimea. Esta plataforma trajo consigo la transformación de la 
televisión, pero, dentro del mercado de África y Medio Oriente Netflix 
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no representa mayor presencia o fuerza ante los medios audiovisuales 
tradicionales. En el texto Netflix Nations: The Geography of Digital 
Distribution se reconoce que Netflix da cierta prioridad a contenidos 
estadounidenses, sin embargo, delimita ciertas series o películas según 
el país y la tipología de audiencia. Es decir, Netflix en España y Estados 
Unidos tienen variaciones en la programación que presentan.

Por otro lado, Netflix al crecer como una empresa totalmente 
constituida, ha llegado a desarrollar manuales de manejo empresarial, 
siendo uno de sus fuertes enemigos las páginas web piratas que publican 
series y películas, sin autorización y sin ningún tipo de convenio. Sin 
embargo, se tiene en cuenta que su presencia en redes sociales en el 
bloque “FAANG” (Facebook Amazon Apple Netflix Google), mediante 
campañas publicitarias en plataformas digitales, es una de sus estrate-
gias más fuertes para llegar a una cantidad de usuarios y suscriptores 
de forma continua e inimaginable (Mejías, 2021).

HBO

Tiene presencia en 79 países y en América Latina, desde junio de 
2021, esta plataforma tiene alianzas con Warner para la reproducción de 
sus series y películas. El objetivo de WarnerMedia es que HBO llegue 
a 190 países a nivel mundial. La plataforma da prioridad a series de 
televisión que han tenido impacto dentro de Europa y América Latina 
como sus principales mercados. Al igual que Netflix, HBO trabaja con 
algoritmos de reproducción para manejar una lista de productos audio-
visuales que se presentan dentro de plataformas, manejando modelos 
personalizados. La estrategia durante el año 2021 es estrenar películas 
en la plataforma y en taquilla de manera simultánea, solo así se puede 
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llevar a cabo verdaderas competencias entre las empresas streaming 
más importantes a nivel mundial (Pinedo, 2020).

Imagen 2

Tomado de (“Which Countries is HBO Available In?”, s.f.).

Según Andy Forssell, director de Warner y HBO, en un principio 
Estados Unidos era el único país que contaba con esta plataforma strea-
ming, pero la demanda creció durante el confinamiento y las restricciones 
de bioseguridad por el COVID-19.

Amazon Prime Video

Prime Video es una plataforma streaming derivada de Amazon Web 
Service (plataforma de compra y venta de artículos), esta es una de las 
razones por las que la plataforma streaming audiovisuale tiene con alto 
porcentaje de usuarios adscritos. La plataforma tiene presencia en más 
de 200 países a nivel mundial (Seattle, 2016).



454

meistudies

Imagen 3

Alonso (2019).

Prime Video llega a nuevos usuarios a través de estrategias publi-
citarias para captar la atención de diversos públicos. Una de las cam-
pañas más efectivas ha sido sacar al mercado Amazon Prime Student, 
que maneja una cuenta para acceder a sus series y películas por un 
precio menor al valor de la suscripción y según la región. Otra de las 
campañas que capta a mayor cantidad de usuarios es que, si bien no 
maneja cuentas independientes como HBO o Netflix, esta plataforma 
puede ser utilizada hasta en 3 dispositivos a la vez de forma continua 
sin interrumpir la serie o película que el usuario está disfrutando. Todas 
estas opciones han dado como resultado la demanda tanto de AWS y de 
Prime Video, por lo que se ha empezado a crear centros e infraestructu-
ras para la implementación de este tipo de franquicias a nivel mundial 
(“¿Se incluye Prime Video con Amazon Prime?”, 2021).

El crecimiento por la demanda de usuarios en las tres plataformas 
estudiadas para el año 2021 se proyecta: Amazon Prime con 200 millo-
nes de suscriptores quiere alcanzar a Netflix que hasta abril de este año 
contaba con 203,7 millones de usuarios y HBO obtuvo un crecimiento 
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con 140 millones de suscriptores gracias a su apertura al mercado 
latinoamericano, sin dejar de lado a Europa, Medio Oriente y África 
(González, 2021).

Gráfico 1

González, 2021

Los retos propuestos entre las tres plataformas es llegar a la mayor 
cantidad de países y usuarios posibles. Para HBO, asume el reto porque 
durante la pandemia por el COVID-19 su mercado de reproducción de 
productos audiovisuales on-line creció de forma acelerada al igual que 
plataformas como Hulu-Disney, manteniendo en su oferta producciones 
clásicas que han disparado la demanda de la plataforma (Lisbon, 2020).

Metodología

El estudio Streaming audiovisual y su relación con los hábitos de 
consumo, estudio de caso Netflix, HBO y Amazon Prime tiene como 
objetivo conocer cómo se presenta para los suscriptores la oferta de las 
plataformas Netflix, HBO y Amazon Prime. Para la extracción de la 
muestra se utilizaron las herramientas IMDb (Internet Movie Database) 
y JustWatch, que proporcionan datos referenciales sobre series, películas 
y en que plataforma streaming se exiben estos productos audiovisuales. 
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Los parámetros estudiados son: la clasificación de los géneros, título de 
la producción, procedencia geográfica, director, año de estreno, produc-
tora, share de audiencia IMDb y región de oferta, directrices que aportan 
con información sobre el comportamiento de las plataformas streaming.

La metodología utilizada es la cualitativa a través de técnicas de 
etnografía virtual y observación no participante. La muestra de estudio la 
conforman 786 producciones audiovisuales. El periodo de observación 
se establece entre diciembre de 2020 y marzo del año 2021.

Discusión de Resultados

La propuesta de esta investigación es analizar datos de series y 
películas en Netflix, HBO, y Amazon Prime a través de información 
que se recaba de las páginas de IMDb y Just Watch, de esta manera se 
identificó la demanda de los géneros y la relación con los hábitos de 
consumo de sus usuarios.

Entre los hallazgos relevantes y en lo que refiere a la clasificación de 
géneros de los 786 producciones que proceden de las plataformas Netflix, 
HBO y Amazon Prime, se determina que, los géneros de la comedia y la acción 
son de preferencia de los usuarios. Entre las obras de Comedia se mencionan 
en Netflix a Paddington 2, Seriously Funny, Superbad, Dead to Me, entre 
otras. En HBO se encuentran películas y series como Friends, Movida del 
76, Érase una vez en Hollywood, etc. Y en Amazon Prime ejemplos como 
Puñales por la espalda, El lado bueno de las cosas o American Psycho.
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Gráfico 2
Clasificación de Géneros

Elaborado por los autores

Siguiendo con la lectura de datos segundo lugar se ubica al género 
de acción, seguido del género de drama del total de los 12 géneros 
extraídos como los más relevantes en la oferta. En las tres plataformas 
estudiadas existen 17 géneros en total.

Tabla 1
Procedencia geográfica por géneros

DRAMA COMEDIA ACCIÓN

Canadá 6 5 7

España 5 8 2

Estados Unidos 49 126 87

México 4 6 3

Reino Unido 6 12 10

Total 70 157 109
Elaborada por los autores.
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Por otro lado, los países que introducen productos audiovisuales 
en HBO, Netflix y Prime Video, se ubica Estados Unidos con mayor 
producción, lo que ratifica el predominio de este país en el mundo del 
entretenimiento

De 786 producciones audiovisuales estudiadas, el 42,75% representa 
a los 3 géneros con mayor demanda en HBO, Netflix y Prime Video, 
esta oferta prodece de Canadá, España, Estados Unidos, México y Reino 
Unido, países con mayor número de producciones.

Tabla 2
Clasificación del género de comedia y share (2021)

Análisis en Género de la Comedia

País N° de 
Producciones Share de Audiencia IMDb

Argentina 1 3,8
Canadá 5 5,8
Chequia 1 6,6
Ecuador 1 7,4
España 8 5,5

Estados Unidos 127 6,1
Indonesia 1 6,1

Italia 1 6,2
México 6 5,8

Perú 1 6,2
Polonia 1 5

Reino Unido 12 6,8
República Dominicana 1 4,1

Sudáfrica 1 6,5
Turquía 1 6,3
Ucrania 2 8,5
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Uruguay 1 5,3
Elaborada por los autores.

Por otro lado, al comparar el consumo de streaming con los datos 
de clasificación de géneros se observa que, la comedia es el género que 
destaca con producciones norteamericanas según los promedios de votos 
ponderamos que proporciona la plataforma IMDb con valoraciones de 
los usuarios de 6 de 10 puntos. Para las obras, según la procedencia, 
Argentina, España, Polonia y Uruguay presentan un user rantings de 
4 sobre 10 puntos para obras de comedia. Mientras que, Ucrania y Ecuador 
(países con 1 o 2 producciones en este género), llevan una calificación 
mayor a 7 puntos sobre los 10 puntos de referencia para la evaluación.

Entre los hallazgos que determinan la procedencia geográfica se 
observa que Estados Unidos es el principal país en producir y pro-
yectar series y películas en las tres plataformas streaming estudiadas, 
de 786 títulos investigados, 528 producciones son estadounidenses, 
258 corresponden a los países como Canadá, China, España, Francia, 
México, Reino Unido, entre otros.
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Gráfico 3
Clasificacion de géneros

Elaborada por los autores.

Si se toma en cuenta estos resultados que procedencia geográfica, las pro-
ductoras que tienen presencia en las tres plataformas streaming son: Columbia 
Pictures, DreamWorks, Lionsgate, Netflix, New Line Cinema, Paramount 
Pictures, Summit Entertainment, Universal Pictures y Warner Bros.

Gráfico 4
Clasificación por productoras

Elaborada por los autores.
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Para completar el estudio y trabajar el share de audiencia IMDb 
se tomaron dos ejemplos, uno que expone la calificación dentro de 
una producción de comedia y otra que responde al género de acción. 
Teniendo en cuenta que éstos dos son los que han presentado mayor 
demanda dentro de las plataformas streaming estudiadas. Es así dentro 
del género de la comedia se ubica, con mayor user rantings es la serie 
FRIENDS de la productora Warner Bros con 8,8/10.

Así mismo, del análisis demográfico expuesto en la base de datos 
de IMDb, las personas entre 18 y 44 años de edad son quienes dan la 
calificación más elevada a esta serie estadounidense, y entre de los mis-
mos datos se visualiza que la calificación expuesta por mujeres dentro 
del rango de edad analizado no es menor a 9/10.

Por otro lado, se encuentra a la producción HERMANOS DE 
SANGRE que procede de Reino Unido con un total de share de audiencia 
de 9.4/10 siendo una calificación alta para la mini serie de DreamWorks.

En esta producción se puede observar que la mayor calificación 
se obtiene de personas del rango de 30 a 44 años con una calificación 
máxima de 9.5/10 y una mínima de 9.3/10. La calificación más baja se 
presenta en la audiencia menor a 18 años, femenina, que otorgó una 
calificación de 7.4/10.

Un dato interesante es que tanto la serie FRIENDS como HER-
MANOS DE SANGRE son producciones que se exhiben en HBO y 
ahora forman parte de su catálogo de oferta por lo que Netflix tuvo que 
retirarlas de su listado de productos audiovisuales.
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Conclusiones

A manera de resumen, esta investigación ratifica la importancia de 
las audiencias para las plataformas streaming porque a través del número 
de suscriptores se generan ingresos significativos para los países que 
producen y por ende para las plataformas Netflix, HBO y Prime Video. 
Estas a su ves trabajan con estrategias a partir de los datos obetnidos 
de bases de datos y de herramientas de medición como IMDb y de 
clasifiicación como Just Watch que permiten mantener medir el com-
portamiento de sus suscriptores en esta nueva modalidad de consumo 
cinematográfico.

El uso de algoritmos para las tres plataformas estudiadas es funda-
mental, no solo para adquirir contenido que llame la atención de sus 
usuarios, sino promover la realización de producciones propias que 
aporten con ingresos significativos a las plataformas. Sin dejar de lado 
la importancia del desarrollo de aplicaciones para compartir contenido 
en varias pantallas como celulares y tablets que promueven, sin duda, 
el crecimiento de audiencias.

Los share de audiencia en las producciones audiovisuales son datos 
estadísticos importantes que amplían el panorama de los consumidores 
y generan referencias sobre series y películas ofertadas, este dato es 
fundamental dentro de los análisis propuestos en estrategias de Netflix, 
Prime Video y HBO, para mantener o retirar productos audiovisuales 
de su catálogo.

Estados Unidos es el país con mayor demanda de producciones y 
de productoras participantes en Netflix, HBO y Prime Video, es decir, 
en las tres plataformas con mayor demanda a nivel mundial las series y 
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películas estadounidenses son las más ofertadas, lo que significa mayor 
ingreso económico a éste país por parte del sector cinematográfico.

La importancia de la globalización de estas plataformas ha deter-
minado nuevas maneras de plantear modelos para la reproducción de 
películas y series en países que no contemplan ningún tipo de negociación 
con Estados Unidos. Para ello se han creado páginas desde las cuales 
pueden acceder a diverso contenido cinematográfico sin la necesidad de 
suscripciones, estas páginas se han habilitado a nivel mundial sin excep-
ción, lo que afecta al mercado de plataformas streaming y su consumo.

El género de la comedia en productos audiovisuales dentro de las 
tres plataformas analizadas tiene mayor demanda, y las producciones 
estadounidenses siguen manteniendo el primer lugar con este tipo de 
producciones, adicionalmente se toma a la comedia, la acción y el drama 
con parte de los tres géneros que los usuarios prefieren tanto en Netflix, 
HBO y Prime Video. Finalmente con esta investigación se ratifica la 
importancia de las audiencias, su comportamiento influye y orientan al 
mercado audiovisual y las diversas estrategias adoptadas por las pla-
taformas. El mercado de las plataformas streaming son una verdadera 
revolución tecnológica que se consolidan cada vez más.
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Diálogo entre Arendt e Bauman sobre os principais 
riscos à democracia na modernidade líquida 
pós-pandemia: o cidadão transformado em 
consumidor e a verdade factual amaçada

Cintia Barudi Lopes1

Thiago Luiz dos Santos2

Conforme Santos (2004, pp. 7-8), a humanidade experimenta, desde 
os anos 1950, uma migração para a era pós-moderna, a qual nasceu com 
a arquitetura e a informática nos anos 50 e experimenta, no presente 
momento a revolução da tecnologia e da ciência e a invasão de ambas 
no cotidiano das pessoas.

Debruçando-se sobre o tema supracitado, o sociólogo Bauman 
preferiu denominar o presente momento histórico como “modernidade 
líquida”, contrapondo a fluidez e adaptação e instabilidade de tudo e de 
todos diante dos mais diversos eventos à solidez e quase imutabilidade 
dos mesmos na era que a antecedeu (“modernidade sólida”). Aliás, 
toda a sua obra se dedica ao estudo do estado líquido ou à liquefação 
de pessoas (naturais ou jurídicas), coisas e instituições e o que deles 
advêm e as consequências disto para a vida na era atual.

1. Doutora pela PUC/SP e professora da Universidade Presbiteriana Mackenzie e 
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 c.barudi@uol.com.br
2. Pós-graduado pela Escola Paulista de Direito e Advogado.
 thiago.dos.santos.academico@gmail.com

mailto:c.barudi%40uol.com.br?subject=
mailto:thiago.dos.santos.academico%40gmail.com?subject=


469

meistudies

Em meio à liquidez e liquefação supracitadas, merecerá especial 
atenção, no presente trabalho, a movimentação de colonização do espaço 
público pelo privado, representada, especialmente, pela transformação 
do indivíduo de cidadão em consumidor, a ausência de espaços públi-
cos de diálogo e as consequências da modernidade líquida nos regimes 
democráticos.

Por outro lado, a filósofa Arendt, em seus trabalhos, também faz 
referência às sociedades pós-modernas como sendo de consumo, de tal 
maneira que seus membros estão sempre submetidos a um processo 
contínuo de trabalhar para, tão somente, consumir. Alerta, ainda, para 
os perigos dos regimes totalitários, que tendem a isolar o indivíduo, 
até mesmo, do convívio familiar e aliená-lo com técnicas específicas 
de propagandas. Enfim, destaca que a mentira permanece em constante 
conflito com a verdade factual, possuindo o poder de acabar com esta.

Dada a contemporaneidade das principais ideias dos autores Bauman 
e Arendt, o presente artigo buscará analisar e estabelecer o diálogo, entre 
ambos, sobre a transformação do cidadão em consumidor e o poder 
destrutivo da mentira sobre a verdade factual; e verificar se estes ele-
mentos de são sinais de ameaça à democracia na modernidade líquida.

Esclarece-se que a metodologia do artigo será embasada no crité-
rio hipotético-dedutivo e sustentada em doutrinas específicas, artigos 
científicos, assim como em consulta a sites de notícias jornalísticas. 
Trabalhar-se-ão as hipóteses de que é possível estabelecer um diálogo 
entre os ensinamentos de Bauman e Arendt e de que estes são válidos, 
hodiernamente, como alertas aos riscos à democracia na modernidade 
líquida.
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Finalmente, crê-se que o presente trabalho poderá contribuir para 
a comunidade acadêmica ao analisar, mediante revisão bibliográfica, 
a possibilidade de se estabelecer diálogos entre os ensinamentos de 
Bauman e Arendt e concitar o meio acadêmico e a sociedade em geral 
sobre a importância da leitura e do estudo de ambos, dado que seus 
pensamentos são alertas, especialmente nos tempos atuais, contra 
problemas na sociedade inserta na modernidade líquida, a qual enseja 
tanto o nascimento e fortalecimento de governantes com tendências 
totalitárias quanto o enfraquecimento da democracia e suas instituições.

O Processo de Esvaziamento do Espaço Público e a Consequente 
Transmutação da Condição do Indivíduo de Cidadão para 
Produtor-Consumidor

Para se entender o processo de alienação do indivíduo em Arendt 
e Bauman, é imperioso entender de onde este é alienado. Assim, para 
ambos, tal fenômeno ocorre na medida em que as pessoas são retiradas, 
por meios diversos, do convívio do espaço público e passam a viver, 
unicamente, em suas esferas privadas.

Em “A Condição Humana”, Arendt (2007, p. 62) expõe que a esfera 
pública se dá na convivência do indivíduo no mundo. Entretanto, este 
não equivale ao planeta Terra em si, mas o espaço comum a todos, no 
qual cada um tem seu devido lugar. É o resultado das mãos humanas 
e dos negócios realizados entre as pessoas. Assim, a convivência nele 
permite aos seres humanos reunirem-se sem que, contudo, colidam 
entre si.

Ainda segundo a supracitada autora (Arendt, 2007, p. 67), é no 
espaço público que se constrói a noção de verdade, ao se observar 
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que: “a despeito das diferenças de posição e da resultante variedade de 
perspectivas, todos estão interessados no mesmo objeto”. Ao estudar 
a referida obra, Nagamine e Vitale (2020, pp. 1-16) concluíram que:

Um ganho analítico que o pensamento arendtiano nos oferece é 
a possibilidade de pensar o público ligado a práticas sociais, sem 
abrir mão de uma dimensão normativa. Ele nos possibilita, em 
suma, analisar fenômenos sociais em curso e nos ajuda a julgar o 
que está diante dos nossos olhos desde uma perspectiva situada, 
a ser alargada pelo esforço por incorporar outros pontos de vista, 
reais ou imaginados (Arendt, 1992), ao nosso próprio (Nagamine 
& Vitale, 2020, p. 13).

Neste diapasão, insta destacar que Ferreira (2017, pp. 211-226), ao 
analisar a noção de espaço público em Hannah Arendt, preconiza que o 
seu entendimento perpassa o da noção grega de pólis e da vida política. 
Assim, a primeira seria o local que resolveria a noção da fragilidade 
e efemeridade humana, criando um corpo permanente de pessoas que 
formariam um espaço no qual, mediante o direito à memória, se trans-
mitiriam às gerações vindouras a ação e o discurso dos seres humanos, 
transformando-os em patrimônio imaterial de todos. Portanto, o autor 
defende que, em Arendt, a política não estaria voltada para o atendi-
mento às necessidades materiais humanas, mas sim para deixar claro à 
humanidade que esta é dotada de uma natureza que dotada da capacidade 
de criar, dar sentido e transcender a vida biológica. Somente na união 
aos outros em ação e palavra que o animal homo sapiens consegue uma 
vida adequada, que pode ser denominada “humana”.

Sobre os espaços públicos, Bauman (2011, livro eletrônico) os clas-
sifica em “espaços públicos, mas não civis” e, hodiernamente, destaca 
que podem se enquadrar em duas categorias. O primeiro é o local público 
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que, por sua arquitetura, desencoraja a permanência e interação entre 
as pessoas, rodeado por prédios e repartições imponentes e inacessíveis 
e servem apenas para o trânsito das pessoas. O último, por seu turno, 
destina a servir ao consumo e a transformar as pessoas em consumido-
res, possibilitando que estes transitem com calma e segurança durante 
a realização individualista de suas compras, sem a necessidade de inte-
ração com os demais; assim, os consumidores, embora reunidos, não 
são forçados e nem querem estar unidos. Explicando os ensinamentos 
de Bauman, Santos (2015, pp. 62-72)

O público não tem mais objeto próprio, transformou-se em con-
glomerados privados, tratando apenas e tão-somente daquilo que 
o indivíduo pode e deve produzir por si mesmo. A liberdade da 
espécie humana também é apenas a soma das liberdades individuais 
e a liberdade individual somente pode ser proporcionada pelos pró-
prios sujeitos. Não há lideranças sociais onde se possam depositar 
esperanças, da mesma forma com que não há chances de procurar 
soluções em poderes metafísicos.

É preciso, assim, um trabalho de adaptação do espaço público, mor-
mente quando se tem em conta que é tarefa da sociedade proporcionar 
liberdade plena para os sujeitos. Propõe Bauman, então, a retomada do 
discurso do bem comum. (Santos, 2015, p. 68)

Destrinchando o pensamento baumaniano acerca do esvaziamento 
do espaço público, Vanessa Dal Canton et al. (2020, pp. 1-24) explicam 
que esta ocorre mediante o aprofundamento da individualização que 
desvincula a pessoa do seu eu cidadão. Logo, quando os locais públicos 
são ocupados apenas de indivíduos, as atitudes destes os permeiam 
tão-somente com cuidados e preocupações individuais, ocasionando 
verdadeira expulsão de tudo o que seja de interesse do discurso público. 
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Como consequência, estes locais deixam de ser permeados por questões 
que promovam o pensamento e a ação coletivos e se transformam em 
espaços de publicização da vida privada. Nas palavras das autoras: 
“Para os indivíduos o espaço público é uma grande tela em que são 
projetadas suas aflições privadas diariamente sem cessar, ou seja, há 
um encolhimento do espaço público” (Dal Canton et al. 2020, p. 6).

Uma vez esvaziado o significado de espaço público e alienado, do 
indivíduo, a possibilidade de interações profundas e verdadeiras com 
seus semelhantes que o possibilite pensar, para além de suas necessidades 
individualistas, nas problemáticas sociais e nas possibilidades de suas 
implicações e transformações torna-se viável a transformação de sua 
própria condição em si, subtraindo-lhe a cidadania e preenchendo tal 
vácuo com a importância do “ser consumidor” acima do “ser humano”.

Ao enxergar as pesquisas de justiça e igualdade social através das 
lentes de Bauman, Ligocki (2019, pp. 81-90) verificou que a sociedade 
líquida apresenta quatro elementos principais que resultam na coisifi-
cação das pessoas e na transformação do cidadão em consumidor. O 
primeiro é a falta/desintegração das conexões sociais, as quais geram a 
falta do senso de comunidade e a ideia de que todos os problemas têm 
apenas causas individuais, e não sociais. O segundo é a miscigenação 
entre a vida pública e privada, resultando em postagens de assuntos que, 
então eram íntimos, nas redes sociais, de tal maneira que as pessoas se 
autovigiam e publicizam suas vidas. O terceiro e o quarto pontos são 
conexos entre si: insensibilidade e descartabilidade. Esta é caracteri-
zada pela relegação à periferia social das pessoas que não podem se 
integrar mediante o consumo, sendo tal comportamento reforçado pela 
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insensibilidade, a qual não permite aos indivíduos perceberem tanto a 
si quanto aos outros como elementos descartáveis.

Os supracitados elementos, ao coisificar as pessoas, resultam na 
transformação das relações sociais em relações de consumo, as quais 
mereceram pesadas críticas de Bauman (2011, livro eletrônico). Mar-
cadas pela precariedade, instabilidade e vulnerabilidade, as condições 
de sobrevivência digna das pessoas se tornam cada vez menos possíveis 
e, na falta de segurança em longo prazo, busca-se a satisfação imediata 
como estratégia alternativa. O mundo se torna simples recipiente de 
coisas e pessoas a serem usadas, culminando em relações e parcerias 
fugazes que devem ser consumidos ao invés de construídos. Ao con-
trário da construção conjunta de laços, o consumo de relações é uma 
atividade individual e, portanto, solitária, o que gera pessoas inseguras, 
irritáveis e incapazes de trabalhar em grupo e/ou a longo prazo. Logo, 
segundo Thompson e Kaumar (2020, pp. 9-14):

Bauman argumenta que os consumidores (anteriormente conhecidos 
como cidadãos) foram desempoderados pela dissolução de sólidos 
pilares de identidade e agora se encontram infeliz (e desesperada-
mente) dependentes das marés em constante mudança do consumismo 
controlado pelas corporações para manter as ansiedades existenciais 
resultantes sob controle. (Thompson & Kaumar, 2020, p. 11)

Realizando duras críticas à sociedade de consumo, Arendt (2007, 
pp. 138-148) traz à lume a ideia de que não houve a emancipação da 
classe trabalhadora, mas do próprio labor em si. Assim, o trabalho se 
emancipou, mas não ocorreu a emancipação do ser humano em relação 
ao trabalho realizado para o fim único de “prover o sustento”. Desta 
forma, a sociedade atual é constituída de operários-consumidores e não de 
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trabalhadores que possam trazer real significado à humanidade. Mesmo 
com o advento da tecnologia, que automatizou processos e deixou os 
seres humanos com menor carga horário de labor, este não se emancipou 
verdadeiramente, gastando seu tempo livre em um incessante consumir. 
Assim como Bauman, a autora aponta que, ao revés de se engajar na 
esfera pública e pensar e defender os ideais de uma sociedade melhor, o 
operário-consumidor utilizou o espaço público para publicizar questões 
privadas, gerando verdadeira cultura de massas, permeada pela infe-
licidade universal e caracterizada por uma economia de desperdício. 
Detalhando tais ensinamentos, Mariz et al. (2015, . 891-897):

A substituição da ação pelo processo fabril conduz ao consumismo 
e ao acúmulo de riquezas, que estão enquadrados no Labor. Quando 
a riqueza deixa de ser um meio para garantir a preservação da vida 
humana e a satisfação das necessidades vitais (individual e da 
espécie), esta torna-se um fim em si mesma. A partir daí, tem-se o 
nascimento do que chamamos de Capital, um processo que busca 
exclusivamente, e cada vez mais, a produção de riqueza. Um pro-
cesso cíclico sem fim.
O homo faber, fabricante do mundo, substitui seus ideais pela satis-
fação da abundância. Esta satisfação, articulada com o meio, vem a 
gerar uma produção inesgotável da riqueza, o chamado ‘esquema da 
produção-consumo’, que só garante o crescimento da riqueza para 
o próprio produtor ou detentor do capital e dos meios de produção. 
Nesse esquema, o consumo, e não a riqueza, é o que se mostra como 
finalidade para o consumidor, cada dia adquirir ou possuir mais. 
(Mariz et al. 2015, pp. 893-894)

Com a desconstrução dos espaços públicos, a coisificação das pes-
soas e a transformação das interações e laços humanos em simplórias 
relações de consumo, têm-se, como golpe de misericórdia, a subtração 
da liberdade do ser de ser.
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Pormenorizando o raciocínio de Arendt, Machado et al. (2018, 
pp.156-164) expõem que a liberdade não se resume ao conceito neoli-
beral de afastamento do Estado da vida privada, mas a possibilidade de 
participação na vida pública, a qual só ocorre no espaço público. Desta 
forma, ação, palavra e liberdade devem ser conquistados mediante a 
construção e manutenção do espaço público, no qual o ser humano pode 
exercer a coragem de se revelar aos demais.

Entretanto, na direção oposta ao exercício da liberdade retro men-
cionada, Carvalho et al. (2021, pp. 34-47) relembram que, segundo 
Bauman, a liberdade do ser humano, em tempos líquidos, encontra-se 
submetida ao mercado. Todos são livres para consumir em ritmo desen-
freado e buscar, incessantemente, a plena satisfação de suas vontades 
pessoais. Comungando de tal entendimento, Bittencourt e Tavares 
(2018, pp. 125-139) exaltam que, na sociedade de consumo, as iden-
tidades deixam de ser fixas e bem delineadas, passando a ser pautadas 
pela instabilidade e fluidez, sendo mutáveis mediante a aquisição e o 
consumo de identidades novas, sempre reguladas pela lógica do mer-
cado capitalista. Neste contexto, a vida comunitária é uma ameaça, a 
fraternidade é sinal de fragilidade e a liberdade para o individualismo 
não pode ser impedida pelo companheirismo nem pela reflexão sobre 
os problemas sociais.

Delineado o problema da destruição dos espaços públicos e a 
consequente transmutação da condição do indivíduo de cidadão para 
produto-consumidor na sociedade de consumo, a demonstração do 
poder destrutivo que a mentira pode exercer sobre a verdade nos tem-
pos líquidos.
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A Possibilidade de Destruição da Verdade Factual pela Mentira na 
Modernidade Líquida

Ao apresentar sua obra “Modernidade Líquida”, Bauman (2011, 
livro eletrônico) destaca que os tempos atuais são caracterizados pela 
“liquidez” das coisas e pelo derretimento de tudo o que pudera ser con-
siderado sólio na Modernidade, a iniciar pela sacralidade das lealdades 
recíprocas, dos direitos e das obrigações que impediam movimentos e 
limitavam as iniciativas. Mediante a liberalização, desregulamentação, 
flexibilização e fluidez em geral verificou-se a implementação de verda-
deira distopia que não ocorreu mediante quaisquer meios de opressão, 
ao contrário: ao libertar-se de todo regramento moral, ético ou jurídico, 
o ser humano viu-se preso em sua própria liberdade.

Realizando digressões sobre as crises de valores, Bauman (2012) 
defende que a sociedade pós-moderna está, há algumas décadas, em 
constante crise e que o próprio conceito de crise merece ser redefinido: 
não se trata apenas da situação irregular para a qual não se achou, 
ainda, uma resposta; mas sim do cenário no qual não há uma resposta 
possível. Tal crise põe em xeque a moralidade e é marcada tanto pela 
multiplicidade de valores aceitos como válidos e que são, ao mesmo 
tempo, conflitantes entre si quanto existência de várias autoridades 
emissoras de normas de conduta. Entretanto, tomando por base esta 
multiplicidade de valores e de autoridades como elementos definido-
res da crise de valores, o autor pugna que a crise é o lugar natural da 
moralidade, uma vez que confere ao indivíduo a liberdade de julgar e 
escolher o que é melhor para si, pautado na liberdade, responsabilidade 
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e autonomia. Acerca da obra baumaniana sobre ética e moral, Sá (2017, 
pp. 96-121) destacou que:

A análise pós-moderna procura demonstrar certo descaso em relação 
aos instrumentos de controle social (ética, moral e direito), conside-
rados clássicos, e sobrevalorizar o poder do convencimento, a força 
do individualismo, da privatização e do prazer, especialmente, o de 
consumir como instrumentos de controle social. A ordem social não 
se assentaria mais no peso das normas coercitivas (direito), no medo 
da censura comunitária (moral) ou na dor de consciência provocada 
por uma escolha errada (ética). Estas normas continuam existindo e 
em vigência, mas são percebidas e tratadas de uma maneira nova. 
(Sá, 2017, p. 118)

Tentando buscar o papel da ética na pós-modernidade, sob a ótica 
de Bauman, Nunes (2019, pp. 73-84) concluiu pela falência desta 
como pressuposto racional filosófico por não se adaptar às nuances da 
realidade. Contudo, o próprio Bauman aponta, segundo o autor, que 
esta pode ser resgata se for repensada para além dos termos da tradição 
filosófica e voltada para a complexidade do mundo pós-moderno e às 
ambiguidades da natureza humana, passando de valor absoluto a ser 
seguido para bússola orientadora das decisões humanas.

Embora possam se utilizar da ética como bússola para tomada de 
decisões, os indivíduos da “Modernidade Líquida” estão, segundo 
estudos de Paula et al. (2018, pp. 93-110) à luz do pensamento de 
Bauman, abandonando a capacidade de se autoquestionar. Por não 
verem quaisquer alternativas para si, procuram se eximir do dever de 
examinar a veracidade dos fatos e justificar a validade de suas ideias. 
Insertos no meio digital, sentem-se livres para propalar toda informação 
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que nele encontram sem realizar a leitura atenta e o devido exame de 
sua procedência.

Realizando uma abordagem da pós-verdade na política sob a ótica 
da pós-modernidade retratada por Bauman, Salgado (2018, pp. 317-331) 
trouxe a lume a clara mudança nas sociedades ocidentais: o constante 
crescimento do relativismo em diversos aspectos da vida, o qual resultou 
na incerteza das fronteiras entre o conhecimento e a crença e entre a 
verdade e a falsidade. Até mesmo os fatos passam a ser interpretados e 
passam a ser uma construção com vistas à agradar as opiniões pessoais 
e reforçar o individualismo e a autocentralização. Diante do cenário 
pós-moderno permeado pelas redes sociais e tecnologias diversas, a 
autora relembrou que o filósofo, em entrevista ao jornal “El País”, 
asseverou que estas tendem a impactar negativamente na política, ao 
isolar os indivíduos em bolhas onde veem apenas reflexos do próprio 
eu e impedindo que as pessoas cresçam no real diálogo com o diferente.

Diante deste cenário de “Modernidade Líquida”, que tem como 
corolários o fortalecimento do individualismo e o apagamento das 
fronteiras entre a verdade e a mentira, cumpre evidenciar que a filósofa 
Arendt (2016) teceu seriíssimas considerações acerca do perigo de a 
mentira exterminar a verdade factual.

Em sua obra: “Entre o Passado e o Futuro” (Arendt, 2016), a supra-
citada filósofa inicia sua reflexão ressaltando que a verdade é essencial 
à existência de um mundo que transcenda o mero período da vida de um 
ser humano. Diferencia a verdade racional – que é fruto da inteligência 
e da capacidade de raciocínio humano – da sua congênere factual – 
decorrente da observação, registro e divulgação de fatos e eventos –, 
sendo certo que os contrários da primeira são o erro, ignorância, ilusão 
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e opinião, enquanto os da segunda é a falsidade perpetrada delibera-
damente. Embora os antagonismos sejam claros, a autora explica que 
o mentiroso, muitas vezes, pode camuflar sua mentira sob a égide de 
opinião, artifício este que pode ocasionar o apagamento da verdade 
factual em grupos politicamente imaturos.

A autora alerta, outrossim, que a mentira, em sua versão mais atua-
lizada, é extremamente perigosa, tanto para quem a conta quanto para 
a sociedade como um todo. No viés subjetivo, ela não apenas convence 
o grupo que lhe é destinatário, como também aquele que a conta. Na 
vertente objetiva, ela subverte tanto o fato em si como todo o contexto 
em que este se encontra inserido. O resultado disto é a erradicação da 
verdade – o mentiroso, que então conhecia a verdade, a perde na medida 
em que acredita na própria mentira –, a alteração da realidade tal qual 
era conhecida – pois, se ninguém mais conhece a verdade, acreditar-se-á 
na história contada pelo mentiroso – e a instabilidade política, pois não 
há substituto efetivo para a estabilidade derivada da verdade factual.

Analisando o entendimento arendtiano do perigo que a mentira 
oferece à verdade, Pereira (2018, pp. 195-216) dispõe que:

Assim, essa situação de resistência da realidade parece ser o que 
se fragiliza no curso da era moderna e posteriormente no mundo 
moderno, chegando ao ponto do risco de uma mentira geral e, por 
princípio, que obscureça a fronteira entre ficção e realidade – situação 
que de fato tem por pano de fundo a alienação do mundo. Essa é, 
portanto, a grande preocupação de Arendt quando mobiliza o debate 
sobre a relação entre a verdade dos fatos e a política. (Pereira, 2018, 
p. 211)

Muito embora Hannah Arendt defenda que a política tenda, natural-
mente, a antagonizar a verdade, Monod (2017, pp. 143-153), ao estudar 
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sua obra, esclarece que a verdade não é um valor absoluto na política, 
mas isto não implica em dizer que esta deve abandoná-la. Entendimento 
em sentido contrário significaria a instauração de um Estado relativista 
e demagogo, onde a mentira inescrupulosa é licenciada pela força do 
argumento e da persuasão. Portanto, objetivando fugir deste estado de 
coisas, é esclarecido que a política pode e deve utilizar-se da opinião, 
desde que esta não altere a verdade factual, sob pena de se arriscar a 
democracia e permitir a instauração de um estado totalitário.

Com base nos ensinamentos da filósofa, Michelsen e Tallis (2018, 
pp. 07-15) evidenciou que diversos governos instituem suas guerras 
contra a verdade factual ao tentar transformá-la em opinião, pois esta 
pode ser manipulada e debatida, enquanto aquela não. Sugere que o 
grade desafio para a política moderna, segundo Hannah Arendt, seria 
preservar os atores políticos das próprias mentiras, pois as técnicas 
das indústrias de publicidade, devidamente aprimoradas pelas tecno-
logias atuais, turvou as fronteiras entre a verdade e a mentira. Isto tudo 
é potencializado e facilitado, segundo o autor, pelas plataformas de 
divulgação de conteúdo que emprestam conteúdo uma da outra e se 
auto-confirmam, vivendo em bolhas que isolam os imaginários sociais 
em um mundo próprio. Como efeitos mais danosos, tal realidade gera 
o cinismo popular diante da verdade factual e a crença naquilo que 
corrobora seus vieses de confirmação.

Hauridos os deveres de demonstração do esvaziamento do espaço 
público e suas consequências para a condição humana, bem como de 
explicação dos riscos de extinção da verdade factual pela perpetração 
sistemática da mentira, todos à luz dos pensamentos de Arendt e Bauman, 
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entende-se pavimentado o caminho para examinar-se, sob a égide de 
ambos, os perigos que a democracia corre na Modernidade Líquida.

A Democracia em Risco no Cenário Pós-Pandemia.

A obra “Em Busca da Política”, de Bauman (2012) defende a ideia 
que o liberalismo, puro e simples, resultaria numa sociedade de indi-
víduos livres, mas solitários e sem poder de voz para mudar o cenário 
que atuam e esta solidão seria um cenário perfeito para a emergência 
do nacionalismo em sua forma mais nociva. Como remédio, concita a 
necessidade de o republicanismo andar lado a lado com as liberdades 
individuais, para criar, com estas, uma sociedade de cidadãos capazes 
de fiscalizar, em busca do bem comum, tanto o abuso das liberdades 
quanto as leis que regem a sociedade em si.

Todavia, a supracitada obra traz à baila a emergência da globalização, 
da fluidez do capital e da economia política da incerteza que estão, nos 
tempos de Modernidade Líquida, erodindo as bases republicanas das 
democracias liberais. Não há mais o antigo confronto entre nacionalismo 
e republicanismo, uma vez que o centro de decisões começa a ser trans-
ferido das bases do Estado-nação para as organizações supranacionais e 
para o mercado, que não tem quaisquer bases territoriais fixas. Não há 
mais regramentos estatais ou normas democráticas com força suficiente 
para regular o capital, suas decisões e impactos desastrosos na econo-
mia dos países vítimas de suas decisões. O indivíduo, atomizado, se vê 
totalmente impossibilitado de exercer quaisquer influências nas decisões 
que, tomadas à sua revelia, acabam por impactá-lo substancialmente.

Esta “terra arrasada”, aliada à erosão da realidade, gera espaço 
vago nas relações de poder, o qual tende a ser ocupado por pessoas e/
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ou organizações com tendências totalitárias, as quais conseguem subs-
tituí-la pela propagação das mentiras de modo muito bem organizado, 
como lembra a filósofa Arendt (2013, livro eletrônico) em sua obra 
“Origens do Totalitarismo”, especialmente no trecho em que lida com 
a propaganda totalitária. Relembra a autora que tal propaganda tende 
a encontrar terreno fértil nas massas, porque se recusam a aceitar a 
realidade do mundo tal qual se apresenta. A autora adverte que esta é 
utilizada para seduzir pessoas que não conhecem o movimento totalitá-
rio ou não comungam (ainda) com seus ideais e que, também, precede 
a doutrinação – utilizada para formação dos membros iniciados – e o 
terror, que é utilizado em larga escala quando o totalitarismo ascende 
ao poder.

Na supracitada obra também é constatado que a propaganda serve 
como veículo do método de predição infalível, ou seja, pronunciamentos 
nos quais o líder totalitário tenta, de todas as formas, ajustar a realidade 
às suas mentiras. Entretanto, suas utilidades não se resumem a este 
tópico, servindo também de veiculação de teorias da conspiração que 
sempre têm um “teor secreto”, sendo “desconhecido” dos demais que, 
na verdade, não passam de mentiras óbvias que vão de encontro aos 
fatos. Tais teorias têm alto potencial atrativo para as porque estas as 
oferecem uma coerência entre os acontecimentos do mundo, ainda que 
contrária ao bom-senso. Assim, as massas tanto são isoladas do mundo 
real quanto criam falso senso de pertencimento a uma comunidade.

Ao estudar Arendt, Adverse (2018, pp. 139-155) observa que a filó-
sofa entende que a democracia representativa, tal qual é instituída, não 
realiza as potencialidades da democracia originária, pois a transforma 
em elitismo político e em formalismos que pouco permite a manifestação 
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da vida cívica. Além disso, encontra-se embasa em elementos que são 
propícios ao totalitarismo: atomização das pessoas, transformação do 
povo em massas e desestímulo do interesse pela coisa pública. Sobre o 
entendimento da filósofa acerca do verdadeiro sentido da participação 
democrática, Hintjens e Kurian (2019, pp. 71-78) expõem que:

Como notou Hannah Arendt, o “direito a ter direitos” prioriza ser 
membro de uma comunidade política como algo intrínseco à cida-
dania. Nas sociedades contemporâneas, a cidadania, no sentido for-
mal, costuma estar associada à posse de um documento legal, como 
um passaporte para um determinado país. Embora tais credenciais 
sejam importantes, o conceito de cidadania pode ser visto como um 
engajamento dinâmico para acessar todos os direitos e [ter] direitos 
como membro da sociedade. (Hintjens & Kurian, 2019, p. 73)

Elucidando a democracia defendida por Arendt, Costerbosa (2018, 
pp. 165-184) conclui que é impossível afirmar a liberdade individual 
sem que se possa garantir às pessoas a livre participação e exercício da 
cidadania inclusiva às pessoas, permitindo-as a livre participação na 
condução dos negócios públicos. Somente com esta assimetria entre 
governantes e governados haverá uma verdadeira democracia, pois se 
permitirá a participação social na construção do sistema normativo 
editada pelos seus representantes, ao passo que estes também estarão 
plenamente sujeitos ao sistema normativo que editaram mediante ver-
dadeira representação da vontade popular.

Ecoando os alertas de Bauman acerca dos perigos que a sociedade 
de consumo oferece à democracia, Andrade e Silva (2019, pp. 19-43) 
destacam que esta produz verdadeiras pessoas mercantilizadas que, tal 
qual objetos, são descartáveis ao se tornarem obsoletas. O consumismo 
desenfreado se apresenta neste cenário como verdadeiro inimigo da 
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democracia e da dignidade da pessoa humana, uma vez que só confere 
humanidade às pessoas à medida que estas possam consumir e inclusão 
tão-somente por meio do consumo.

As leituras de Arendt e Bauman acerca dos riscos à democracia e da 
emergência de líderes totalitários, adrede mencionadas, são vívidas no 
cenário político atual, no qual as democracias se encontram em perma-
nente risco. Mounk (2018) relata que a crise democrática se deve à falta 
de representatividade das instituições, as quais implementam políticas 
públicas discrepantes aos anseios populares e favor de interesses diversos 
e que isto dá azo a ascensão de políticos populistas que se apresentam ao 
povo repleto de propostas palatáveis e que, uma vez eleitos, governam 
em prol de uma pequena parcela da população e se utilizam da máquina 
estatal para autopromoção permanência no poder. No mesmo sentido, 
Levitsky e Ziblatt (2018) alertam para os riscos dos abusos das regras 
democráticas que estão minando, por dentro, as democracias, mediante 
tentativas de governantes, com tendências autoritárias, de restrição da 
autonomia do Judiciário, perseguição dos opositores e da imprensa livre 
e alterações das regras para perpetuação de seu poder.

Enfim, a leitura das obras de Arendt e de Bauman demonstra, cla-
ramente, que a democracia corre seríssimos riscos na Modernidade 
Líquida. Ambos apontam a redução dos espaços públicos de participação 
democrática, transformando-os em verdadeiras sociedades do consumo 
e, consequentemente, a condição do indivíduo transmuta-se de “cidadão” 
para “consumidor”. Verifica-se, outrossim, que a democracia se encontra 
em permanente risco diante da perpetração contínua e sistematizada 
da mentira, visto o poder que esta tem de erodir as bases de qualquer 
sociedade ao erradicar a verdade factual.
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Conclusão

O presente trabalho objetivou verificar a contemporaneidade das obras 
de Arendt e de Bauman acerca dos principais riscos da democracia na 
Modernidade Líquida, em especial no futuro cenário de pós-pandemia. 
Para tanto, empregou-se o método hipotético-dedutivo, mediante revisão 
bibliográfica com vistas a investigar a veracidade de a hipótese de a 
constante colonização dos espaços públicos pela iniciativa privada, a 
transmutação da condição do indivíduo de cidadão para consumidor e 
as constantes ameaças à verdade factual poderão se consubstanciar em 
constantes ameaças aos regimes democráticos em tempos de Moder-
nidade Líquida.

Examinou-se que a constante erradicação dos espaços públicos, em 
Arendt e Bauman, ocorre mediante a colonização deste pelo privado e 
na transformação dos espaços em “públicos, mas não civis”, pelos quais 
as pessoas passam sem interagir entre si e em conglomerados voltados 
a unir as pessoas em torno do consumo, onde estas podem exercer tal 
atividade individualmente, sem precisar de interações mais profundas. 
Assim, promove-se a alienação do indivíduo ao cerceá-lo do direito à 
alteridade, que ocorre somente no encontro e no debate mais aprofundado.

A supracitada desconstrução do espaço público gera a transmutação 
da condição da pessoa, que perde seu senso de dever e direito cívico 
de debater os rumos das coisas e das políticas públicas para adquirir o 
papel de consumidor. Nesta nova condição, perde-se o atributo de cida-
dão e fica-se mais individualista, preocupado exclusivamente e preso 
em uma sociedade de consumo na qual se trabalha porque consome e 
consume porque trabalha.
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Conclui-se perda dos espaços públicos e a transmutação da condição 
da pessoa de cidadão para consumidor representam, em si mesmas, sérias 
ameaças à democracia. Deveras, a primeira resulta na perda do local 
onde as pessoas podem, mediante o direito à alteridade, se encontrar 
para discutir problemas sociais e suas soluções, confiando ao espaço 
privado e seu ao seu individualismo a impossível missão de superar 
obstáculos que recaem sobre a sociedade em sua dimensão coletiva. 
A última, ao seu turno, implica na exclusão de todos os “indivíduos 
descartáveis” do direito de participar da democracia(?), uma vez que 
este só pode ser conferido àqueles que têm o poder de consumo, não se 
integrando à esta quem não tem a capacidade de estar em um constante 
processo de compra e descarte de objetos e pessoas.

Como se isto não bastasse, Bauman defende que a condição de crise 
na Modernidade Líquida, na qual deixa de significar um erro de per-
curso para ser sinônimo de uma situação na qual não há resposta certa 
possível. Inserta neste cenário de constante relativismo, encontra-se 
a verdade factual, a qual, segundo Arendt, encontra-se em constante 
embate com a mentira e é constantemente ameaçada por ela. A filósofa 
alerta que a verdade factual é muito frágil e que corre seríssimos riscos 
de ser extinta mentira a perpetração organizada da mentira.

É possível concluir que a relativização inerente à Modernidade Líquida 
e a perpetração sistematizada da mentira são riscos à democracia. Primeiro, 
porque gera a alteração da verdade segundo os interesses de alguém ou de 
algum grupo, impedindo a manifestação plural e verdadeira da sociedade. 
Segundo, porque ocasiona a instabilidade das instituições e da sociedade 
como um todo, pois não há substituto suficientemente estável para a 
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verdade factual. Por último, porque induz as pessoas a tomarem suas 
decisões políticas (ou se absterem delas) com base em histórias falsas.

Por derradeiro, foi possível concluir que a “terra arrasada” decor-
rente do processo de erradicação dos espaços públicos, da mudança 
da condição do indivíduo de cidadão para consumir e dos constantes 
ataques à verdade factual é propício para a proliferação das tendên-
cias totalitárias. Em tais condições criam-se as sociedades de massas 
expostas por Arendt, as quais podem ser facilmente manipuladas por 
propagandas e doutrinações a acreditarem em mentiras diversas que 
reforcem suas crenças prévias.

Estas crises decorrem da baixa representatividade das democracias 
indiretas e são agravadas na Modernidade Líquida, na qual as pessoas 
têm pouco ou nenhum interesse nos negócios públicos e só se preocupam 
com sua capacidade de se integrar à sociedade mediante o consumo. 
Tal situação poderá ser corrigida, segundo estudos das obras de Arendt, 
quando se conferir maior simetria entre governados e governantes, 
permitindo aos primeiros reais voz e poder na construção do sistema 
normativo e aos segundos menores privilégios e maior submissão às 
normas por todos editadas.

Entretanto, o atual cenário parece indicar que não se deram ouvidos 
(ou olhos) à Arendt e/ou ao Bauman, pois a sociedade aparenta experi-
mentar, em sua inteireza, a distopia por ambos descrita. Corroboram-nos 
diversas obras descrevendo o fim das democracias, das quais extraiu-se, 
no presente trabalho, as de Mounk e de Levitsky e Ziblatt.

Isto posto, conclui-se que o presente trabalho poderá contribuir 
para tanto para a comunidade acadêmica quanto para a sociedade em 
geral. Isto porque sua revisão bibliográfica e pesquisa consolidou a 
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importância das obras de Arendt e Bauman para o cenário pós-pandemia. 
Cada um dos autores, realizando a análise do tempo e das sociedades 
que os cercaram, compuseram obras atemporais que trazem, atualmente, 
ensinamentos importantíssimos que, se observados, poderão corrigir os 
rumos da sociedade contemporânea que são, eufemisticamente, sombrios.

Exorta à academia, à política e à sociedade sobre a importância de 
Arendt e Bauman para promoção de reflexões sobre o individualismo, 
consumismo, criminalização do “público” e da política, as tendências 
totalitárias e a condição descartável de coisas, pessoas e relacionamentos. 
Cientes destes rumos, poderão os agentes corrigir as rotas das políticas 
e das relações em geral.

O presente trabalho encontra-se amplamente aberto a discussões, 
críticas e sugestões de melhoria. Variáveis futuras atinentes à política, 
à economia, ao direito e às demais ciências humanas poderão ensejar 
alterações e complementações. Entretanto, este trabalho almeja, tanto na 
presente versão quanto em eventuais atualizações, evitar que se tenha o 
vislumbre do eu-lírico da canção “O Tempo Não Para”, de Cazuza: “Eu 
vejo o futuro repetir o passado / Eu vejo um museu de grandes novidades”.
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A construção social da diferença entre os sexos: 
gênero, democracia e justiça social no Brasil

Maysa Leal de Oliveira1

Desde 2016, quando destituiu-se a primeira mulher eleita presidente 
do Brasil, acirrou-se na sociedade, o debate em torno do machismo na 
cultura brasileira. Tal debate, fomentando a organização de mulheres 
em muitas frentes, incorporou expressões como “cultura do estupro”, 
“misoginia”, “feminicídio”, entre outras, que passaram a fazer parte do 
discurso político e midiático circulante.

Em reação, as forças conservadoras que hoje ameaçam a democracia 
brasileira lançaram mão da polêmica, como estratégia política, ao redor 
do que chamaram equivocadamente de “ideologia de gênero”, sobre-
tudo, nos contextos e debates ligados ao campo da educação. Iniciativas 
pedagógicas no sentido de promover equidade, combater discriminações 
de gênero ou promover orientação sexual nas escolas passaram a ser 
rotuladas como “ideologia de gênero” e ostensivamente combatidas em 
nome de Deus, da pátria e da família tradicional brasileira.

A centralidade alcançada pela categoria gênero no ativismo midiá-
tico atual, a insistência dos discursos mais conservadores da sociedade 
em associá-la com alguma ameaça à família tradicional e a formulação 

1. Doutora em Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) pelo Centro de Educação e 
Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos.

 maysaleal@hotmail.com 
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equivocada do termo “ideologia de gênero” são tópicos a requerer 
análise. A presente reflexão problematiza criticamente, à luz de uma 
compreensão sócio histórica, alguns argumentos do atual discurso 
político e midiático sobre questões de gênero, revelando um “estado 
de negação”, em relação às iniquidades geradas pelas desigualdades de 
gênero e demonstrando a centralidade de tais questões na construção 
de uma sociedade verdadeiramente justa e democrática.

(Des) Construindo Gênero na Cultura

Nas ciências humanas e sociais, o termo “ideologia” refere-se a um 
conjunto de ideias e representações aparentemente lógicas, mas que 
não encontram correspondência na realidade. Uma ideologia comporta 
ocultamentos, lacunas e inversões e pode ser entendida como o contrário 
de uma teoria que, para postular-se, fundamenta-se nos fatos concretos 
da realidade (Aranha, 1990).

De outro lado, várias teorias contemplam a categoria “gênero” em 
diferentes e variadas disciplinas, matrizes teóricas e políticas. Nessas 
teorias, contudo, a palavra gênero figura como um conceito, com múl-
tiplas acepções e implicações críticas é certo, mas nunca como uma 
teoria ou uma ideologia, o que torna a expressão “ideologia de gênero”, 
tal como ela tem sido utilizada no discurso midiático conservador, uma 
falácia, ela mesma ideológica (Junqueira, 2018).

A formulação da expressão não é um equívoco inocente. Colar a 
palavra “ideologia” na palavra “gênero”, intenta neutralizar gênero 
como conceito com potencial revelador de numerosas mazelas. Com 
tal expressão, procura-se desqualificar as teorias que tentam analisar, 
entre outras coisas, de onde vêm as ideias de masculino e feminino 
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que dão base à nossa sociedade e que questionam os papéis que são 
automaticamente atribuídos a homens e mulheres desde o nascimento.

O dado biológico do sexo, que diz respeito a ser macho ou fêmea, 
nada nos informa sobre as noções de masculino e feminino vigentes em 
nossa sociedade, nem sobre as diferentes expectativas e papeis sociais 
que recaem sobre homens e mulheres. Tais noções são construídas 
socialmente, com raízes na cultura e na história, sem nenhum funda-
mento biológico que as justifique. Todavia, a cisão binária de gênero 
em masculino e feminino, a partir das diferenças sexuais, desdobra-se 
em relações sociais e de poder desiguais entre homens e mulheres.

Expressando alguns sentidos implicados na construção dos gêneros, 
determinada noção do feminino se associa à maternidade e se articula 
com a ideia de sexo igual à procriação, o que o deslegitima como pra-
zer. O feminino também aparece associado à doçura, à delicadeza e ao 
cuidado, a ser mais para os outros do que para si mesma, como o lugar 
da emoção e dos afetos, dos sentimentos e da intuição. O masculino, 
por sua vez, se articula ao redor da virilidade e da homofobia, da ereção 
e da potência, do sexo como prazer, reservando-se ainda os atributos 
da razão e do intelecto, do saber e do poder, da solvência econômica e 
da vida pública, excluindo-se qualquer noção associada aos afetos ou 
às emoções (Rius, 2008).

Tais estereótipos conformam as expectativas sociais sobre o que sig-
nifica ser homem ou mulher e forjam identidades de gênero que, atuando 
como forças sociais poderosas, se convertem em verdadeiro obstáculo 
para qualquer indivíduo que exista autenticamente no mundo, fora do 
marco das expectativas sociais projetadas para cada um dos gêneros.
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A cisão binária dos gêneros também se expressa na dicotomia entre 
o espaço público e o privado, sendo que o primeiro figura como um 
espaço produtivo, remunerado, com mobilidade, conectado ao comércio, 
a ganância e a política. O segundo, como um espaço reprodutivo, estático, 
tradicional, conservador e não remunerado. O espaço público é o lugar 
do masculino, um espaço visível e tangível, o único em que o trabalho é 
medido e é pago. O espaço privado, por sua vez, é o lugar do feminino, 
da mulher e se liga de modo exclusivo ao âmbito doméstico e familiar, 
sendo também o espaço do cuidado, da atenção aos outros, da reprodução 
da vida, e do trabalho não remunerado e invisível (Rius, 2008).

Em sociedades agressivas e competitivas como as do tempo presente, 
a vida seria impossível sem apoio compreensivo, contato humano e alguns 
momentos de espontaneidade e descontração. Sendo o feminino o lugar 
do cuidado, com frequência, espera-se ou força-se a mulher a satisfazer 
essas necessidades e, em todos os lugares, secretárias, recepcionistas, 
aeromoças, enfermeiras ou donas de casa, executam numerosas tarefas 
integrativas que tornam a vida mais confortável e criam a atmosfera em 
que os competidores homens podem triunfar (Capra, 1995).

Também atribui-se às mulheres o trabalho entrópico, ou seja, aquele 
trabalho que precisa ser realizado repetidamente, sem deixar um impacto 
duradouro e cuja evidência tangível do esforço é mais facilmente destru-
ída, como as tarefas de cuidado e de conservação, o preparar refeições 
que serão imediatamente consumidas ou varrer o chão que logo estará 
sujo de novo, destinando-lhe os mais baixos salários e reservando-se 
o status mais elevado, para as tarefas ditas masculinas, que criam algo 
duradouro como postes, edifícios, foguetes ou aviões (Capra, 1995).
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Temos então que, os valores, os papéis sociais e as funções defi-
nidas para cada um dos gêneros feminino e masculino, não tem o 
mesmo reconhecimento social, tratando-se de uma construção cultural 
com intenção de estabelecer desigualdades. Uma ordem social e de 
poder que acentua a supremacia do masculino como valor, alicerçada 
em maneiras de viver com oportunidades e restrições diferentes para 
homens e mulheres. Uma ordem social que converte o diferente em 
desigual, estabelecendo uma relação de hierarquia e poder, construída 
a partir do masculino, como se o masculino fosse a medida do próprio 
humano (Rius, 2008).

É o patriarcado que cria e reproduz as diferenças e desigualdades 
entre as pessoas, desde o nascimento, a partir do seu sexo. Utilizando 
força ou pressão direta, lei e linhagem, costumes e etiqueta, educação 
e divisão sexual do trabalho, por muito tempo e em muitos lugares, os 
homens têm determinado que papeis as mulheres devem desempenhar 
e, em todos eles, a fêmea encontra-se submetida ao macho (Capra, 
1995). Trata-se de uma política de atribuição de identidades e papeis 
que, entretanto, não se manifesta como tal, porque oculta o seu caráter 
político e de dominação apresentando-se como a ordem natural do 
mundo, através de conceitos e ideias supostamente universais.

Todavia, já não se pode falar do universal sem examinar o que 
esse termo revela, exclui e esconde. O que se chama universal para ser 
universal tem que incluir a perspectiva dos dominados, o que significa 
incluir as perspectivas de gênero (Silva, 1998). Vivemos agora num 
mundo que se reconhece como multicultural e o patriarcado não pode 
mais reivindicar a universalização dos seus valores. Apesar de seu lento 
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declínio, a sua desintegração tornou-se evidente e o movimento feminista 
figura como uma das mais fortes correntes culturais do nosso tempo.

No Brasil, onde um patriarcado colonial europeu, expropriando ter-
ritórios, subjugou pela escravidão e violência matrizes étnicas indígenas 
e africanas, as questões de gênero se complexificam, pois se articulam 
e entrelaçam com questões de raça e de classe, tocando ainda questões 
ecológicas, uma vez que tais matrizes conservam visões de mundo, da 
natureza e da vida, que fazem oposição aos projetos de morte que têm 
sido operados pela lógica do pensamento colonial e patriarcal.

A Condição Feminina no Brasil

O Brasil não nasceu como etnia, nem se estruturou como nação em 
consequência de um desígnio de seus criadores. Surgiu, ao contrário, 
como uma espécie de subproduto indesejado do empreendimento colonial, 
cujo objetivo era gerar lucros exportáveis. Resultou, ocasionalmente, 
um povo, fruto da miscigenação do colonizador português com nume-
rosas matrizes cativas, mulheres indígenas e africanas (Ribeiro, 1972).

 O estupro foi frequente como arma de guerra e de incorporação de 
outras sociedades, territórios e povos. A dominação sexual de mulheres 
é parte constitutiva do processo colonial atuante em mais da metade do 
passado histórico brasileiro. Embora o termo “cultura do estupro” seja 
um termo novo no discurso político e midiático circulante, introduzido 
pelo movimento das mulheres e contestado como um exagero pelas 
alas mais conservadoras da sociedade, a prática cultural e sistemática 
do estupro é velha e remonta ao longo passado colonial, como um dado 
sócio histórico incontestável da realidade brasileira (Moutinho, 2004).



500

meistudies

Por mais de trezentos anos vieram da Europa poucas mulheres 
solteiras e, nas palavras de Darcy Ribeiro (1995), “a mestiçagem aqui 
sempre se fez sem freios e sem nenhuma noção de que fosse crime ou 
pecado”. Trepadas e prenhadas pelo invasor europeu, são as mulheres 
indígenas e africanas que servem de sementeira humana para o povo 
nação de mais de duzentos milhões de brasileiros que somos hoje. 
A análise detalhada das relações raciais descritas por Freyre (2003) em 
seu clássico livro Casa-grande & Senzala: formação da família brasileira 
sob o regime da economia patriarcal, nos oferece o retrato complexo 
em que se dá a coexistência, tensa mas estabilizada, entre a crueldade 
do senhor e sua “intimidade” com as escravas.

Em seu complexo de superioridade europeia, contudo, os senhores 
coloniais nunca reconheceram a seus filhos mestiços como iguais, dando 
origem a uma civilização de bastardos, cujas crianças, por tradição, 
permanecem até hoje em abandono paterno. Há, sobre esse ponto, uma 
omissão generalizada na sociedade brasileira, que convive com degenerada 
complacência com a nefasta negligência masculina em relação aos filhos, 
ao invés de impor-lhe severas sanções legais e espontâneas. O abandono 
paterno é de tal modo tolerado ao ponto de justificar que, ainda antes 
da pandemia de covid-19, muitas escolas infantis tenham abolido, sem 
maiores discussões, à comemoração do dia dos pais que, na absoluta 
ausência destes, se tornou um verdadeiro constrangimento às crianças.

Historicamente, as leis e os tribunais ignoram o direito natural da 
criança à presença e aos cuidados paternos, sem jamais impor suficientes 
deveres aos pais ou qualquer limite à procriação irresponsável por parte 
de uma imensa maioria de homens no Brasil. Como agravante, sem 
garantir a dignidade da mãe ou da criança e sustentando mecanismos 
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de controle sobre o corpo feminino, criminalizam o aborto, retirando 
uma condição de autonomia das mulheres e furtando-lhes o direito 
natural e humano de tomar decisões autônomas que afetam seu corpo, 
seus sentimentos e seu futuro.

Tanto o bastardismo da mentalidade colonizadora quanto as poste-
riores prescrições religiosas da mulher como guardiã da honra familiar, 
conforme veremos adiante, são ideias que se estendem ao mundo atual, 
manifestando-se, no tempo presente, na forma de uma irresponsabi-
lidade paterna institucionalizada e na violência contra a mulher no 
âmbito doméstico e familiar, como forma punitiva à insatisfação dessas 
expectativas.

De acordo com dados da Associação Nacional de Registradores de 
Pessoas Naturais, a ARPEN (“CNN Brasil – Número de crianças sem 
o nome do pai na certidão”, 2021), o número de crianças sem o nome 
do pai na certidão de nascimento cresceu pelo quarto ano consecutivo 
no Brasil, sendo que quase cem mil crianças nascidas em 2021 não têm 
o nome do pai no registro civil, enquanto os atos de reconhecimento de 
paternidade chegam ao terceiro ano consecutivo em queda.

Paralelamente, impressionam os dados do Anuário Brasileiro de 
Segurança Pública, publicado em julho desse ano, apontando que 
somente o Disque 190 recebeu 694 mil 131 ligações sobre violência 
doméstica, total 16,3% maior do que o ano anterior. Em meio ao isola-
mento social provocado pela Covid-19 em 2020, o Brasil contabilizou 
60 mil 926 registros de violência sexual e 1.350 casos de feminicídios, 
um a cada seis horas e meia. Tais circunstâncias são toleradas pela socie-
dade pois acatam antigas relações de poder hierárquico entre os sexos.
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A sociedade brasileira incorpora uma cultura de gênero onde as 
mulheres são concebidas como subordinadas. Mesmo as muitas mulhe-
res que hoje julgam trabalhar com maior liberdade estão respondendo a 
novos slogans sociais, do tipo ser tudo ao mesmo tempo. Exige-se delas 
o constante deslocamento por habilidades e sistemas de valores muito 
distintos, tratando-se não apenas de uma lógica aditiva, do público ao 
privado ou de carência de tempo, o que em si mesmo já é demais. O ponto 
a ressaltar, contudo, é que trata-se de conciliar lógicas de sistemas de 
valores e habilidades diferentes, de pensar, sentir e atuar maneiras muito 
distintas. O trânsito entre as lógicas do público e do privado criam uma 
tensão entre ambos os pontos, que se resolve por meio de negociações e 
transações, ou se padece através de mal estares e violências (Rius, 2008).

O lar brasileiro converteu-se, para muitas mulheres, em um inferno 
conjugal em que a mulher vive um duplo papel, o da vítima e o da 
resistente, dividida entre a repulsa pela agressão, o medo do castigo, o 
desejo de salvar a relação e atormentada pela necessidade de perdoar, já 
que a capacidade do perdão, espera-se, é natural da condição feminina.

Em face de tal realidade, a expressão família tradicional brasileira, 
tão recorrente nos discursos políticos e midiáticos conservadores, tor-
na-se problemática e sem qualquer sentido de definição concreta, sendo 
pura abstração. A sobrevivência de tais mitos, como crenças em nosso 
pensamento político e social, deve convidar a curiosidade e promover 
demandas de investigação: O que isto está fazendo aí? De onde vem? 
Como influencia as nossas concepções de realidade, de justiça social ou 
de gênero?

No Brasil colônia, o homem era proprietário da mulher, da família, 
das terras, dos escravos e dos animais e os laços do matrimônio se 
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estabeleciam por herança, interesse familiar, concentração de riqueza 
e poder ou relações consanguíneas, com grande disparidade de idade 
entre os cônjuges e respeito à velhice do homem. A mulher era uma 
mera reprodutora biológica, reduzida ao espaço doméstico e, devido 
aos sucessivos partos, muito familiarizada com a morte (Silva, 1984).

É com a fundação do Império, no século XIX, e com o início da urba-
nização que se promovem algumas modificações na estrutura familiar, já 
que as mulheres passam a frequentar espaços públicos tais como salões, 
ruas, igrejas, saraus, etc. A igreja, contudo, regulamenta a sexualidade 
com repúdio à libertinagem, ao homossexualismo, ao adultério, aos 
excessos e às práticas sexuais desviantes, condenando a sexualidade 
feminina, embora a infidelidade masculina fosse tolerada e a prostituição 
considerada um mal necessário, num regime de dupla moral.

O fim da escravidão e a proclamação da República não trouxeram a 
emancipação do pensamento nativo. Dando continuidade ao processo 
de dominação e silenciamento das matrizes indígenas e africanas, as 
ideias sociológicas do francês Gustave Le Bon e do argentino José 
Ingenieros, muito em voga no Brasil daquele tempo, não deixavam 
dúvidas sobre inferioridade racial do mestiço e “não havia salvação para 
um país de mestiços”. Desse modo, a política oficial de promoção da 
imigração de trabalhadores estrangeiros para substituir a mão de obra 
escrava, procurou responder a uma lógica de “melhoramento da raça” e 
de branqueamento da população (“Cientistas do Brasil”, 1998, p. 118).

É desse tempo a promoção das políticas higienistas que passam a 
repudiar à velhice no casamento, as diferenças de idade entre cônjuges, 
os casamentos consanguíneos ou entre as diferentes “raças”, louvando 
a juventude, a alma e os corpos puros. São essas políticas higienistas 
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que começam a pressionar as mulheres a assumirem pessoalmente o 
cuidado com a sua prole, até então entregue, nas camadas mais abastadas 
da sociedade, às chamadas “amas de leite” ou “amas pretas”. Um de 
seus objetivos é fixar a mulher no papel de mãe e, para esse efeito, além 
da patrulha moral, os mecanismos de controle compreendiam desde a 
detenção doméstica até a amamentação. O advento da República, no 
Brasil, expropriou o homem do poder patriarcal sobre seus escravos e 
agregados, mas conservou um objeto: a mulher (Freire Costa, 1981).

A igreja condena a sexualidade feminina, mas, os higienistas defen-
dem que pelo prazer feminino os filhos podem ser mais saudáveis e, 
como o que se aspira é uma sociedade branca, civilizada e saudável 
aos moldes europeus, normatiza-se a sexualidade feminina dentro do 
casamento higiênico. Contudo, o ônus da honra familiar recai sobre 
a mulher e a moça deve ser virgem, a esposa fiel e a viúva recatada. 
O preço da infidelidade feminina é a execração pública e fala-se, então, 
pela primeira vez, em amor conjugal. A mulher deveria amar o seu 
marido, ainda que tivesse que construir ou inventar esse amor. O obje-
tivo do casamento agora é uma prole saudável e as políticas higiênicas 
prescrevem que os pais devem cuidar de seus filhos. O homem agora é 
um pai, provedor de sua mulher/mãe. Ele cuida dela e dos filhos con-
duzindo o barco conjugal e a vida da mulher resume-se ao cuidado com 
os filhos e ao amor e dedicação ao seu homem, provedor e guardião de 
sua moral (Freire Costa, 1981).

Esse modelo de família foi instrumentalizada pelo Estado, através 
das políticas higiênicas do início do século passado, em seu intento 
de controle demográfico e político da população. Tais políticas de 
higienização e normalização das famílias, atendiam aos interesses da 
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organização do Estado e do desenvolvimento urbano, embora se apre-
sentassem envolvidas num manto ideológico de amor familiar e de amor 
à pátria. Esse processo, contudo, não se estende a todas as camadas da 
população e a família higiênica é, por excelência, a família burguesa 
branca, um simulacro de modos de vida europeus (Freire Costa, 1981).

É a esse tipo de família patriarcal higiênica, burguesa e branca que o 
discurso político e midiático conservador atual faz referência, ao utilizar 
a expressão família tradicional brasileira, recusando-se ainda hoje, a 
admitir a multiculturalidade própria da cultura e sociedade brasileiras e 
obliterando os mais diversos tipos de arranjos familiares, nas camadas 
mais populares que, recheados de elementos indígenas e africanos, sal-
vaguardam modos de ser, pensar e conviver que constituem patrimônios 
específicos dessas matrizes culturais, distintos da coletividade branca.

A ideia de que existe uma família tradicional brasileira (no singu-
lar) não resiste a uma confrontação sócio histórica, revelando-se uma 
falsa bandeira, que camufla uma mentalidade colonizadora e a defesa 
do privilégio patriarcal, masculino e branco. Compreende-se assim, a 
animosidade em torno dos debates de gênero, vivenciado pelos homens, 
de modo geral, como uma ameaça que exige adaptações várias, desde 
o lar, passando por mudanças na masculinidade e na paternidade, 
nas relações no mundo do trabalho, até as relações sociais em geral 
(Silva, 1998).

Notas Conclusivas

A confrontação sócio histórica dos argumentos conservadores no 
atual discurso político e midiático sobre questões de gênero, revelam 
um “estado de negação”, tanto em relação às contribuições das matrizes 
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indígenas e africanas na constituição da cultura e da sociedade, quanto 
em relação às iniquidades geradas pelas desigualdades de gênero na rea-
lidade brasileira. Isso compreende-se, porque as classes dominantes no 
Brasil sempre cumpriram um papel gerencial de interesses estrangeiros. 
Nunca constituíram um extrato erudito de uma sociedade tornada autô-
noma, reduzindo-se a uma representação local e alienada de uma outra 
sociedade, cuja cultura, ainda hoje, busca mimetizar (Ribeiro, 1995).

A marginalidade social a que estão condenadas enormes parcelas da 
população brasileira, sobretudo mulheres e crianças, já era manifesta 
nos primeiros núcleos originais da cultura, onde o mestiço de branco 
com índia, “identificando-se com o pai, tornara-se castigador do gentio 
materno” sem, no entanto, ser reconhecido como igual pelos brancos, e 
sofrendo ele próprio, toda uma carga de preconceitos. Ao mesmo tipo 
de marginalidade estiveram sujeitos os mestiços de brancos com negras. 
Também eles, vivendo o “drama de ser dois”, buscaram “desespera-
damente mimetizar a conduta dos brancos para enfatizar sua suposta 
superioridade em relação ao negro”, mas viram recair sobre si “a carga 
do preconceito contra a matriz negra, na proporção das marcas visíveis 
de que são portadores”. Esta constante deriva de um carácter espúrio 
da cultura brasileira e de sua condição de cultura defasada e alienada. 
Tal alienação cultural consiste, em essência, “na introjecção induzida 
em um povo da consciência e da ideologia de outrem, correspondente 
a uma realidade que lhe é estranha e a interesses opostos aos seus”. 
Também diz respeito à “criação de representações consoladoras ou 
justificatórias do atraso, que desviam a atenção de suas causas reais 
para apenas destacar as suas causas supostas” (Ribeiro, 1975, p. 117).
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Existem conexões entre mentalidade patriarcal e colonizadora 
persistente no Brasil e a debilidade do Estado na resposta às deman-
das sociais, em particular, às demandas das mulheres. O processo de 
modernização dependente e induzido que se operou no Brasil, desde a 
República, conduziram a um Estado ineficiente que pouco tem investido, 
“nos preceitos básicos da governabilidade democrática, que pressupõe 
o bem-estar social e a participação cidadã”. Nesse contexto, são muitos 
os desafios impostos à cidadania, sobretudo das mulheres, trazendo à 
tona tensões e conflitos (Prá & Schindler, 2013).

Convêm pontuar que a igualdade nominal de gênero na sociedade 
brasileira só foi alcançada com a Constituição Cidadã de 1988, garantindo 
igualdade de direitos entre homens e mulheres. Antes disso, durante 
muito tempo, as fêmeas permaneceram sem cidadania plena e carentes 
de numerosos direitos políticos e civis.

A formulação de uma agenda de gênero é, fundamentalmente, um 
produto do esforço do movimento das mulheres e a sua assimilação 
ao debate público por outros atores está condicionada pelo contexto 
político e pelas concepções e valores vigentes. Embora na atualidade, 
o contexto e o debate sejam propícios para se propor a equidade como 
tema político, desde a deposição de Dilma Rousseff, nenhuma institu-
cionalidade governamental tem sido direcionada à inclusão da equidade 
de gênero no desenho de políticas públicas, o que exige das mulheres, 
o desenvolvimento de novas modalidades de ação política, a fim de 
promover a própria cidadania (Prá & Schindler, 2013).

Tradicionalmente, as políticas públicas focalizam mulher de uma 
perspectiva assistencialista, incorporando um conjunto de estereóti-
pos que não reconhecem que as mulheres têm vida independente da 
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familiar. É preciso mudar esse foco para uma perspectiva de igualdade 
de gênero que implique superar as desigualdades entre homens e mulhe-
res, processando mudanças significativas nas políticas orientadas para 
a condição feminina, que reconheçam as mulheres como sujeitos do 
desenvolvimento e cidadãs com direitos plenos. Também é importante 
contextualizar a mulher, sem supor que constituam um grupo homogê-
neo ou com necessidades idênticas, para pensar políticas de mudanças 
a partir de intervenções localizadas (Silva, 1998).

Por fim, é preciso mencionar que, as opressões e lutas de gênero 
no Brasil, ressaltam outras diferenças como raça, etnicidade e classe, 
sendo a questão fundamental, não apenas de diferenças entre homens e 
mulheres, mas sobretudo de desigualdades. Uma sociedade pluriétnica 
como a brasileira deve aprender a conviver com as diferenças e criar 
condições para que as diferenças possam existir. O grande desafio do 
Brasil, em seu ciclo de construção democrática, consiste em incor-
porar a multiculturalidade na vida prática de sua sociedade, fazendo 
emergir da marginalidade, da invisibilidade e do silenciamento, as 
contribuições de suas diversas matrizes, estabelecendo, não apenas 
a equidade entre homens e mulheres, mas também, um equilíbrio 
triangular na cultura.
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Psicologia & Africanidades - de blog de informações 
à formações terapêuticas

Simone Gibran Nogueira1

O Blog Psicologia & Africanidades foi criado em setembro de 2011 
pela pesquisadora Simone Gibran Nogueira na oportunidade do estágio 
internacional de doutorado em estudos negros e africanos realizado na 
Universidade Estadual da Geórgia em Atlanta/EUA. O objetivo inicial 
do Blog era divulgar e difundir para diferentes atores, em diferentes 
contextos, temáticas como: capoeira angola, educação negra/africana, 
estudos africanos, psicologia negra/africana, libertação/descolonização, 
e outras produções acadêmico-culturais.

Uma das preocupações do Blog era que as matérias fossem produzidas 
em língua portuguesa para facilitar acesso a informações no Brasil e na 
Lusofonia africana. Esta preocupação era importante, pois na época era 
muito difícil encontrar referências que não estivessem em língua inglesa. 
Apesar desta perspectiva de Psicologia ter mais de cinco décadas de 
desenvolvimento acadêmico-científico, estas foram majoritariamente 
escritas em língua inglesa desde o contexto dos EUA e Caribe.

A Psicologia africana é uma das vertentes teóricas da Psicologia 
negra desenvolvida na anglofonia estadunidense e caribenha. Ela se 

1. Pós-doutora em Psicologia Social pela PUC-Campinas, gestora e educadora da 
Psicologia & Africanidades - centro de formação à distância.

 psicologiaeafricanidades@gmail.com

mailto:psicologiaeafricanidades@gmail.com
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destaca das outras duas vertentes (euro-americana e negra) por ter uma 
preocupação radical em produzir conhecimentos a partir da história e 
das culturas africanas do continente e da diáspora. A Psicologia africana 
tem uma articulação teórico-metodológica consistente, metodologia, 
métodos e modalidades de pesquisa e intervenções variadas. Suas apli-
cações são diversas e em diferentes contextos sociais. Enfim, ela é uma 
ciência tão antiga quanto o reconhecimento da Psicologia enquanto 
profissão no Brasil.

E porque o Brasil, sendo um país em que mais de 55% da população é 
afrodescendente, não produziu sobre Psicologia africana ou produziu tão 
pouco? Com certeza as respostas para esta pergunta são complexas, mas 
temos que considerar o racismo científico e os processos de epistemicí-
dio característicos do Brasil colonial e atual. Temos que considerar que 
mesmo a Psicologia africana tendo cinco décadas de desenvolvimento, 
ainda sim são referências marginalizadas no contexto estadunidense e 
mundial, devido ao racismo científico ocidental. Acrescentamos uma 
dificuldade adicional que é a barreira da língua, pois a Psicologia afri-
cana foi produzida sobretudo na anglofonia, o que dificulta o acesso 
e apropriação crítica destas referências em países lusófonos (Nobles, 
2015; Silva & Silva, 2006; King, 2005).

Estudar uma perspectiva contra-hegemônica de Psicologia não é 
tarefa fácil, sobretudo se esta parte de uma perspectiva histórica e cul-
tural secularmente desqualificada como válida, conforme acontece com 
a de raiz africana. A Psicologia africana exige do/a pesquisador/a uma 
disposição para desenvolver uma arqueologia de saberes e uma dispo-
sição para enfrentar a barreira da língua. A fundadora da Psicologia & 
Africanidades assumiu este compromisso desde o mestrado. Na época 
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que foi para o estágio de doutorado nos EUA, decidiu criar o Blog com 
o objetivo principal de compartilhar experiências, conhecimentos e 
reflexões com quem pudesse estar interessado em Psicologia africana 
em língua portuguesa. Era uma estratégia para despertar interesse e 
abrir diálogo sobre o assunto a partir da difusão e popularização deste 
conhecimento.

Depois que retornou ao Brasil, a pesquisadora continuou a alimentar 
o Blog de maneira intermitente ao longo dos anos. Em 2015, durante 
o pós-doutoramento, as postagens foram intensificadas e foi possível 
perceber que a ferramenta de comunicação virtual estava cumprindo a 
missão de difundir conhecimentos sobre Psicologia africana na Lusofonia. 
Esta constatação veio pela análise das estatísticas do blog (visitantes, 
visualizações, países, matérias acessadas, etc), bem como experiências 
vividas em outros países.

Impactos do Blog Psicologia & Africanidades

O desenvolvimento do Blog Psicologia & Africanidades associado às 
ações de internacionalização do Pós-Doutorado Políticas de Ações Afir-
mativas e Descolonização da Psicologia: contribuições do pensamento 
de raiz africana (FAPESP 2015/11419-8), fizeram os acessos aumentar 
em quatro vezes mais. Nesses dez anos de existência a Psicologia & 
Africanidades cumpriu o seu papel como ferramenta de comunicação e 
contribuir para a difusão de conhecimentos atingindo mais de 70 países 
no mundo, em especial Brasil, EUA, países da Lusofonia africana e 
países da América Latina. Durante essa década os acessos somam mais 
de 22,5 mil visitantes e mais 40 mil visualizações.
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Os países que mais acessam o Blog Psicologia & Africanidades, 
mesmo antes do Pós-doutorado, foram Brasil, EUA, Moçambique, 
Angola e países latino-americanos, respectivamente. Eles representam a 
maior parte dos acessos totais em todos os anos observados. As estatís-
ticas mostram também que Angola e Portugal aumentaram o número de 
acessos, após o início das atividades internacionais do Pós-doutorado. 
O que evidencia o interesse constante de outros países da lusofonia nos 
conteúdos do Blog. Além disso, foi expressivo o crescente interesse de 
países da África, América Latina e Europa.

Um dado qualitativo importante a respeito da relevância do Blog 
Psicologia & Africanidades como fonte de difusão de conhecimentos 
foi registrado durante a visita técnica ao Curso de Psicologia da Uni-
versidade Eduardo Mondlane em Maputo/Moçambique. Na época, a 
criadora do Blog ministrou a palestra Psicologia Africana e diálogos 
como Sul Global (Nogueira & Guzzo, 2016) na disciplina de Perspec-
tivas Africanas dos Fenômenos Psicológicos ministrada pela Profa. 
Isália Licença. Na oportunidade, a Profa. Isália afirmou que o Blog 
Psicologia & Africanidades serviu como uma das fontes de pesquisa 
para elaboração das referências de duas disciplinas do curso. Estas são 
disciplinas voltadas para a valorização de perspectivas africanas de 
Psicologia. Este fato denota que o blog enquanto ferramenta virtual de 
comunicação está realmente cumprindo seu papel, não só de divulgar, 
mas de tornar acessível conhecimentos produzidos na academia sobre 
psicologia e africanidades.
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Psicologia & Africanidades 10 anos - Formações Terapêuticas

Em 2021 iniciamos a ampliação do escopo de atuação da Psico-
logia & Africanidades, transformando o Blog informativo em uma 
plataforma de educação à distância. Para tanto, consolidamos o site 
(www.psicologiaeafricanidades.com.br) e redes sociais (instagram 
@psicologia_e_africandades, facebook e youtube). Além de continuar 
a difundir conhecimentos pelo Blog, neste ano iniciamos produção de 
conteúdos de qualidade gratuitos para redes sociais, bem como ofere-
cemos formações online de curta e média duração, grupo de estudo e 
orientações individuais. Nessa fase inicial de expansão as formações 
abordam os temas: relações etnico-raciais, branquitude crítica, psico-
logia afrocentrada e capoeira angola. Para tanto, formamos uma equipe 
feminina e diversa (pertencimento, orientação sexual e formação) 
com quatro pessoas. Simone Nogueira na coordenação, Iana Alvarez 
na comunicação digital, Brenda Pereira na secretaria administrativa e 
Poliana Estevam na produção audiovisual.

Com base em referências dos Estudos Afro-brasileiros, a Psicologia 
& Africanidades sustenta que o Brasil é um país multicultural e pluri-
étnico, mas que se organiza como monocultural a partir de referências 
euro-americanas e brancocêntricas (Silva & Silva, 2016; Cunha Jr., 
2013; Munanga, 2005, 2006).

Esse sistema de organização social tem como um de seus alicerces 
fundamentais o racismo. As relações raciais mantidas e reproduzidas 
nas relações sociais cotidianas estão interconectadas a uma mentalidade 
social hegemônica que orienta nossa experiência de vida com os outros e 
com o mundo. A P&A tem como principal propósito promover a tomada 

http://www.psicologiaeafricanidades.com.br/
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de consciência sobre esse processo histórico e cultural, bem como criar 
ambientes de aprendizagem que facilite a produção de mudança de 
mentalidade num sentido antirracista.

Nossas ações se pautam na premissa de que conhecimentos origi-
nários podem promover conscientização e cura em diversos âmbitos da 
existência pessoal e comunal. Nossas formações se ancoram em proces-
sos educativos com perspectiva plural, crítica e dialógica, informados 
por histórias e culturas originárias desde África e América. Eles visam 
prevenir e favorecer a superação de disfunções psico-emocionais-inte-
lectuais oriundas de diversas desigualdades estruturais e institucionais 
em nossa sociedade, especialmente aquelas relacionadas com as mazelas 
do racismo.

Por seguir essa orientação, chamamos toda formação oferecida aqui 
de terapêutica. As Formações Terapêuticas têm como objetivo facilitar 
processos de mudanças de mentalidade e comportamento sobre si, sobre 
sua relação com os outros, com a natureza e com o mundo.

Estas Formações Terapêuticas são orientadas pela perspectiva do 
educador Paulo Freire (1997). Compreendemos que ninguém educa 
ninguém, cada um educa a si mesmo na relação com os outros e media-
dos pelo mundo. Nesse sentido, a P&A busca criar uma ambiente de 
aprendizagem que favoreça aos participantes desenvolver processo de 
conscientização, auto-reflexão e autocrítica sobre seu próprio cotidiano. 
Esse processo de conscientização poderá promover mudança de menta-
lidade e consequentemente uma mudança de comportamento a médio 
e longo prazo nos participantes.

Nossas formações estão organizadas em duas linhas de atuação 
com ações diferentes: Linha Branquitude Crítica e Linha Psicologia 
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Afrocentrada. Segue a apresentação das ações dentro das linhas, obje-
tivo, público alvo e ementa de cada uma.

Linha Branquitude Crítica

A Linha Branquitude Crítica tem por objetivo promover processos 
de auto-reflexão nos participantes em relação a sua própria branquitude 
e como ela orienta nossa vida cotidiana. As ações desta linha visam 
provocar nas pessoas processos de conscientização e autocrítica sobre 
como a ideologia da supremacia racial branca tem orientado nossa menta-
lidade social e nosso comportamento social no cotidiano brasileiro, bem 
como as mazelas que ela provoca nos diferentes grupos etnico-raciais.

Para tanto, produzimos conteúdos de qualidade para as redes sociais, 
provocando o público a pensar sobre processos históricos de coloniza-
ção mental que reproduzimos a-criticamente em nosso cotidiano. Bem 
como, elaboramos e oferecemos uma formação rápida de 30 horas sobre 
Introdução à Branquitude Crítica. Esta formação visa educar para as 
relações etnico-raciais visando a construção de um novo projeto de 
sociedade mais justo e democorático. Ela é uma formação diferenciada, 
pois foi construída a partir da abordagem da Psicologia afrocentrada em 
diálogo com Estudos da Branquitude Crítica e experiências vividas e 
refletidas a partir de culturas afro-brasileiras (Nogueira, 2014).

Entendemos que o público alvo principal deve ser pessoas auto-
declaradas brancas, pois a problemática da ideologia da supremacia 
racial branca foi historicamente criada por pessoas brancas, é mantida 
atualmente por estas no poder, e estas são as principais beneficiárias. 
No entanto, a formação Introdução à Branquitude Crítica é aberta a 
todos interessados, pois compreendemos que a característica mais 
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proeminente do racismo no Brasil era o silêncio, e consequentemente 
a falta ou dificuldade de circulação de conhecimentos apropriados 
sobre a problemática e mecanismos de superação. Lutamos contra esse 
processo de “ignorância social” sobre o racismo no Brasil e por isso 
aceitamos todos que se dispuserem a estudar mais e dialogar sobre o 
assunto (Bento & Carone, 2002; Bento et al., 2014).

A ementa desta formação destaca que: Graças a conquistas históricas 
dos movimentos negros, não é mais possível abafar a necessidade de 
se debater relações étnico-raciais e a construção histórica do racismo. 
Nesse sentido, este curso contribui com o debate crítico da suprema-
cia racial branca e seus desdobramentos a partir de uma perspectiva 
psicológica afrocentrada em diálogo com Estudos da Branquitude e 
expressões e lutas próprias afro-brasileiras.

O curso está dividido em três unidades. Na primeira parte revisitamos 
a história antiga da humanidade, discutindo o surgimento da espécie 
homo sapiens sapiens, as grandes civilizações a partir do Antigo Egito, 
além de revisar as antigas relações entre África e América. Na segunda, 
revisitarmos a história recente da humanidade, discutindo a invasão 
colonial europeia, teorias racistas, o holocausto africano e ameríndio, 
a produção de uma sociedade de morte, bem como as diferentes con-
sequências destas relações para os diferentes grupos etnico-raciais. 
Neste segundo momento estabelecemos uma diálogo com os Estudos 
da Branquitude Crítica. Na terceira discutimos processos para despertar 
consciência histórica e crítica a partir de diálogos entre saberes acadê-
micos e tradicionais africano-ameríndios.
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A Linha de Branquitude Crítica e sua formação terapêutica intro-
dutória foram lançados em junho/junho de 2021. A primeira turma 
concluiu a Formação em setembro de 2021.

Linha Psicologia Afrocentrada

A Linha de Psicologia Afrocentrada tem como objetivo principal 
sensibilizar psicólogas/os e interessadas/os na produção de uma psi-
cologia centrada desde África para atender problemáticas sociais no 
Brasil. Pauta-se na importância dos conhecimentos oriundos dos povos 
africanos, que para o Brasil foram trazidos à força, e que mantém em 
muitas práticas tradicionais as “comunalidades” ancestrais vivas no 
cotidiano do país (Nogueira, 2019; Nascimento, 2009; Nobles, 2009).

Esta linha de atuação tem inicialmente três ações sendo implementa-
das. Uma é a produção de conteúdos de qualidade para as redes sociais. 
Esta produção visa sensibilizar amplo público para a necessidade de 
descolonização das ciências psicológicas e para o conhecimento de 
perspectivas de psicologia afrocentrada e outras psicologias produzidas 
desde povos originários.

Elaboramos uma Formação Terapêutica rápida de Introdução à 
Psicologia Afrocentrada no Brasil com 30 horas. Ela tem o objetivo 
de difundir e popularizar esta perspectiva teórica no Brasil, bem como 
destacar aspectos importantes para contextualizá-la dentro de processos 
históricos, políticos, científicos e culturais brasileiros. Estes objetivos 
são relevantes para que amplo público possa entrar em contato com 
estas referências, bem como atentar para o fato de que foram produ-
zidas em outra língua e contextos, logo temos que nos apropriar delas 
de maneira crítica.
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O público-alvo desta Formação são estudantes e profissionais da 
Psicologia que se autodeclaram negros (pretos e pardos do IBGE). 
No entanto, por se tratar de uma formação introdutória, ela também 
é aberta a amplo público de interessados. Nossas pesquisas mostram 
que profissionais de outras áreas das Humanidades e Saúde, bem como 
detentores de saber tradicional tem interesse nessa formação.

A ementa da Formação Terapêutica Introdução à Psicologia Afro-
centrada no Brasil aponta que esta representa um convite e um desafio 
à Psicologia brasileira para atender às demandas próprias da população 
afrodescendente, bem como produzir conhecimentos mais coerentes e 
consistentes com as maneiras afro-brasileiras de lidar com os proble-
mas da vida cotidiana. Por vezes poderá ser um conhecimento muito 
mais frutífero do que os que as perspectivas euro-americanas têm nos 
oferecido. Esta formação visa fomentar abertura num sentido mais 
plural, inclusivo e dialógico dentro da psicologia social brasileira para 
produção de ciências psicológicas culturalmente consistentes com 
povos africanos e ameríndios. Este curso foi estruturado a partir do 
livro “Libertação, Descolonização e Africanização da Psicologia: breve 
introdução à Psicologia Africana” (2019) de autoria da Dra. Simone 
Gibran Nogueira, docente do curso.

Outra Formação Terapêutica dentro desta linha de atuação da P&A é 
o Grupo de Estudos em Psicologia Afrocentrada na Lusofonia - GEPAL. 
O GEPAL é uma formação de 80 horas, com encontros mensais durante 
12 meses. Ele está iniciando o seu segundo ciclo anual de setembro 
de 2021 a agosto de 2022. O GEPAL é uma formação voltada exclu-
sivamente para profissionais graduados e pós-graduados que desejam 
desenvolver pesquisas e práticas afrocentradas.
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Os objetivos do GEPAL para este segundo ciclo são: estudos de 
ontologias raiz africanas, experiência comunitária de afrocentramento e 
produção de conhecimento a partir de orientação glocal. Esta formação 
visa o estudo aprofundado de referências teóricas importantes para o 
desenvolvimento da Psicologia afrocentrada em língua portuguesa. 
Mais ainda, visa também facilitar uma experiência de afrocentramento 
dos participantes a partir de uma metodologia apropriada para este fim 
(Carvalho et al., 2019). Neste segundo ciclo, parte desta experiência 
será junto a lideranças de comunidades tradicionais afro-brasileiras. 
O que pode favorecer a produção de conhecimentos glocais, ou seja, 
a utilização de tecnologias sociais antigas locais para resolver proble-
mas globais como o racismo (Castiano, 2010). Como resultado desse 
processo, os participantes são estimulados a produzir um manuscrito .

Em julho/agosto inauguramos a Linha Psicologia Afrocentrada 
com a realização da I Semana de Psicologia Afrocentrada da P&A 
que ocorreu de 03 a 06 de agosto. Um evento totalmente gratuito e 
online com mais de 500 inscritos. Realizamos a Live: Mestre Pastinha 
e Psicologia Afrocentrada: uma diálogo potente com a Mestra Dede 
(Andressa Siqueira) e Profa. Simone Nogueira, ambas aprendizes do 
grupo de capoeira angola Academia João Pequeno de Pastinha sob a 
coordenação de Mestre Pé de Chumbo; compartilhamos o acesso ao 
registro históricos da primeira mesa sobre Psicologia Africana reali-
zada em 2008 no Congresso Brasileiro de Pesquisadoras/es Negras/
os - COPENE - em Goiânia; apresentamos a fundamentação da Linha 
Psicologia Afrocentrada e os resultados do Projeto Piloto do GEPAL 
realizado entre julho de 2020 e agosto 2021.
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À Guisa de conclusão

Estamos dando sequência, ampliando e qualificando os serviços 
das Psicologia & Africanidades com vistas a colaborar com a educação 
das relações étnico-raciais e a consequente implementação de todas as 
políticas de ações afirmativas no país. Que nesse momento pandêmico 
estão sofrendo ataques severos no sentido de manter as colonialidades. 
Entendemos que na busca por superar as colonialidades em nossa vida 
cotidiana precisamos abordar criticamente a branquitude. Esta aborda-
gem é feita por meio de uma perspectiva psico-emocional-intelectual 
afrocentrada. Mais ainda, visamos o desenvolvimento de um diálogo 
transdisciplinar entre saberes originários e saberes acadêmicos com 
perspectivas negras, africanas e ameríndias, suleadoras e críticas. Estas 
são características do giro epistemológico que a Psicologia & Africani-
dades quer performar. Estão todas e todos convidadas/os a jogar nesta 
roda conosco.
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Nomeações de candidaturas como estratégia 
midiática eleitoral: uma leitura folkcomunicacional 

das eleições municipais ao legislativo de 
Ponta Grossa (PR) em 2020

Sérgio Luiz Gadini1

Na tradição da ciência política brasileira e também dos estudos 
em comunicação política, bem como na vida de quem acompanha ou 
se envolve em alguma disputa, a eleição mais difícil de todas é a de 
vereador/a, pois geralmente, e independente do tamanho do município, 
o eleitor tem mais de um amigo, familiar, vizinho, colega de trabalho 
ou escola que participa do pleito. A disputa que envolve milhões de 
pessoas de forma direta, contudo, é por uma vaga no legislativo local, 
como ocorre em praticamente todos municípios do País, a cada quatro 
anos. Obviamente, como a disputa não é isolada, a eleição ao executivo 
movimenta mais recursos e é, sem dúvida, a que ganha visibilidade 
midiática (Gadini, 2004), deixando a composição do legislativo a uma 
questionável situação de segundo plano.

Os dados confirmam o cenário da complexa e imprevisível disputa! 
Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com cerca de 148 milhões 
de eleitores aptos a votar, a eleição de 2020 registrou 58.208 vagas para 

1. Professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), jornalista, Doutor em 
Comunicação e pesquisador da Rede de Estudos e Pesquisa em Folkcomunicação.

 slgadini@uepg.br 
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vereadores em disputa nos 5.567 municípios de todo o País. No total, 
apenas ao legislativo, concorreram 518.330 candidatos e candidatas. 
Ao executivo (prefeituras locais) foram registradas 19.347 candidaturas 
em todos municípios do País (5.567).

O uso de apelido, apropriação de termos populares, codinome de 
figura artística ou midiática, marca de atividade profissional, para além 
de nomes familiares que buscam se manter nos espaços políticos são 
práticas correntes em disputas municipais, há várias décadas, nas mais 
diversas regiões e municípios do Brasil. O sistema eleitoral, que elege 
a pessoa e pouco se sustenta na representação partidária, como é o caso 
brasileiro, abre espaço para que candidatos e candidatos, das mais diver-
sas legendas, apostem algumas fichas (tempo e recursos financeiros) 
no uso de nomes que poderiam se destacar na expressiva quantidade 
de participantes da disputa.

O presente estudo toma por base a disputa eleitoral de 2020 no 
município de Ponta Grossa, Paraná, ao poder legislativo, identificando 
nomeações, apelidos e outras marcas identitárias utilizadas na campanha 
local, a partir de uma leitura da Folkcomunicação (Beltrão, 2001), que 
compreende situações cotidianas em que o uso de expressões da cultura 
popular opera como estratégia de comunicação.

A análise da investigação constata que a ampla pluralidade de nome-
ações, ao menos na disputa de 2020 em Ponta Grossa/PR, não registra o 
esperado êxito no resultado eleitoral da disputa. A conclusão, contudo, 
não parece preocupar as personagens inscritas no Tribunal Regional 
Eleitoral, tanto que a mesma prática é recorrente e não exclusiva da 
política regional. Trata-se, pois, de uma estratégia de ativismo midiático 
(Trigueiro, 2008) no cenário político do Brasil do século XXI.
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Com cerca de 240 mil eleitores (239.611, de acordo com o TRE), 
Ponta Grossa é o quarto maior colégio eleitoral do Paraná. Atrás, em 
números, apenas dos municípios de Curitiba, Londrina e Maringá. 
Na eleição de 2020, participaram da disputa ao executivo municipal 
cinco chapas (PSD, PSC, SD, PT e PSOL).

A eleição municipal de 2020 em Ponta Grossa/PR contou com 
456 candidatos e candidatas registradas junto ao Tribunal Regional 
Eleitoral do Paraná na disputa por 19 vagas no legislativo local, o que 
representa o equivalente a 24 candidatos por vaga. Embora, obviamente, 
pelas regras da legislação eleitoral, não se trata de um cálculo direto na 
relação total de inscritos por vagas em disputa. Apenas para comparar: 
na eleição anterior (em outubro de 2016), quando a Câmara elegeu 
23 vereadores, Ponta Grossa registrou 521 candidaturas ao legislativo.

Para fechar a contextualização introdutória, é preciso lembrar que 
a eleição de 2020 foi a primeira em que os partidos não contaram com 
as tradicionais coligações na disputa ao legislativo local, reduzindo ao 
menos um pouquinho as negociações em que bastava ter uma votação 
mediana, sem importar com a votação da legenda partidária, para garantir 
eleição de determinada candidatura. As vagas foram, assim, ocupadas 
pela média de votação dos partidos, considerando votos válidos em 
proporção ao número de vagas disponíveis na disputa (19 vereadores 
em PG) e, a partir daí, garantindo a escolha direta de candidatos com 
mais votos nominais. No registro junto ao TRE, cada partido poderia 
inscrever até 150% do número de vagas disponíveis (no caso de PG, 
apresentar 28 candidaturas), respeitando o mínimo de 30% com mulhe-
res na chapa).
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Variadas Nomeações em Busca de Visibilidade na Disputa Eleitoral

Não há estudos que confirmem a eficácia da estratégia da nomeação 
como prioridade na forma de apresentar uma candidatura, mas é fato 
que, em disputas marcadas por reconhecidas desigualdades de condições, 
principalmente no que diz respeito aos recursos financeiros disponíveis 
e ao acesso do horário de propaganda, o apelo ao uso de referências 
que podem se diferenciar na escolha eleitoral leva, a cada nova disputa, 
candidatos e candidatas a lançar mão de variadas nomeações, termos ou 
expressões que remetem à cultura popular e mídia massiva. Em outras 
palavras, o estudo apresenta um levantamento de candidaturas à vereança 
identificadas por referências a personagens folclóricas (não apenas em 
nível local), atividade profissional, apelidos ou que remetem a eventuais 
similaridades com figuras da cultura midiática.

Nem toda eleição é previsível, apesar das regras que determinados 
grupos dominam e tentam reduzir o espaço de adversários. Total de 
votantes, valores e investimento (recursos humanos e financeiros), votos 
válidos, média de coeficiente partidário, estratégia de campanha, votos 
na legenda e votos obtidos por uma determinada candidatura todos 
indicadores contam ao final do cálculo para garantir a eleição de uma 
ou mais cadeiras na Câmara Municipal. É neste contexto que se pode 
situar e compreender a escolha de nome de urna pelas candidaturas como 
mais um detalhe – não definidor, mas por certo com alguma margem de 
influência – que pode contribuir no sucesso de campanha.

Ao presente texto, foram destacados nomes que não se limitam ao 
uso do nome oficial do ou da candidata, mas acrescentam ou substi-
tuem por algum adjetivo, referência profissional de trabalho, ocupação, 
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identificação religiosa, apelido, dentre outras variações. Oportuno situar 
que, dos 19 eleitos em 15/11/2020, 11 já estavam na Câmara no mandato 
anterior ou retornaram (depois de 4 anos fora), restando, pois, apenas 
8 que foram eleitos a um primeiro mandato no legislativo municipal 
de Ponta Grossa.

Tabela 1
Vereadorxs eleit@s nas eleições municipais de 2020 em Ponta Grossa

Candidat@ Partido Votação (E ou 
R)

% Votos 
válidos

Dr Zeca PSL 4816 (R) 2,97%
Geraldo Stocco PSB 4251 (R) 2,62%
Joce Canto PSC 3394 (E) 2,09%
Soldado Pastor Ezequiel Avante 3259 (R) 2,01%
Dr Erick PSDB 2912 (E) 1,80%
Felipe Passos PSDB 2546 (R) 1,57%
Paulo Balansin PSD 2299 (R) 1,42%
Divo PSD 2150 (R) 1,33%
Leandro PRB 2115 (E) 1,30%
Daniel Milla PSD 2087 (R) 1,29%
Júlio Kuller MDB 1869 (R) 1,15%
Ede Pimentel PSB 1862 (E) 1,15%
Izaias Salustiano PSB 1745 (R) 1,08%
Léo Farmacêutico PV 1533 (E) 0,95%
Felipe Chociai PV 1533 (E) 0,95%
Jairton da Farmácia DEM 1513 (R) 0,93%
Missionária Adriana 
Jamier SDD 1476 (E) 0,91%

Josi Mais Coletivo PSOL 1294 (E) 0,80%
Valtão PRTB 1043 (R) 0,64%

Nota. (Dados TRE/PR). E = Eleito. R = Reeleito (Gadini, 2020).
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Como se vê, eleitores e eleitoras de Ponta Grossa elegeram, em 2020, 
dois ‘doutores’ (médicos graduados), um ‘soldado pastor’, uma ‘missio-
nária’, um ‘farmacêutico’ e um proprietário de ‘farmácia’. Os demais 
ficaram na referência nominal, em geral deixando a legenda partidária 
com pouco espaço de expressão nos materiais de divulgação. ‘Valtão’ 
marca, na apresentação da candidatura, um misto de nome e, em tese, 
sugere alguma proximidade aos ‘conhecidos’. Joce Canto carrega o 
sobrenome familiar de um ex-prefeito local e ex-deputado estadual 
(Jocelito Canto, entre 1997 e 2000). A candidata eleita pelo PSOL 
(professora Josiane Kieras) fez campanha por um mandato coletivo, 
formado por quatro integrantes: ‘Josi Mais Coletivo’.

Oportuno situar que, na eleição municipal de 2020 em Ponta 
Grossa/PR, entre os eleitores aptos a votar, foram às urnas 76,98% 
dos votantes (= 184.464) no primeiro turno (em 15/11/20), enquanto 
23,02% (= 55.147) não compareceram. E, dos votantes, 6,75% (12.451) 
votaram em branco, 5,33% (9.834) anularam o voto, restando 87,92% 
(= 162.179) votos válidos para vereador. Para prefeito, foram 89,75% 
(165.556) votos válidos, 4,24% (7.830) brancos e 6,01% (11.078) nulos.

E qual o perfil dos candidatos e candidatas às eleições locais de 2020 
em Ponta Grossa? Pelas informações disponíveis no TSE, o nível de 
escolaridade de candidatos a vereança de PG em 2020 teve a seguinte 
composição: 2,1% de candidato/as não informam instrução escolar e 
apenas declaram ler/escrever, 5,5% tem ensino fundamental incompleto, 
33,5% com ensino médio incompleto, 12,2% com ensino fundamental 
completo, 4,0% registram ensino médio incompleto, 34,2% com ensino 
médio completo, 8,5% candidaturas com ensino superior completo.
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Na maioria dos casos, e diante de uma concorrência abertamente 
desigual – em que alguns candidatos partem de um mandato e apenas 
buscam reeleição, outros contam com aparato financeiro, empresarial e 
demais recursos importantes na disputa –, algumas candidaturas apostam 
na criatividade de nomeação para se diferenciar entre as centenas de 
concorrentes. Vale quase tudo escolha do nome de urna para se destacar 
entre as imagens e alguma identificação com o eleitor.

O apelido, que geralmente identifica mais facilmente uma pessoa antes 
e mais que o próprio nome e sobrenome – seja por alguma qualidade, 
perfil socialmente conhecido, marca popular ou mesmo característica 
depreciativa – também é usado por inúmeros candidatos em eleições 
no Brasil, seja em disputas locais (prefeito e vereador) ou nas gerais 
(governador, senado ou deputados estadual e federal).

A nomeação diferente pode funcionar, assim, a depender da cir-
cunstância e da visibilidade atingida no curto período eleitoral, como 
estratégia de projeção e campanha de marketing eleitoral. Como ocorre 
em muitas cidades do País, em Ponta Grossa, a cada eleição local, 
destacam-se determinadas candidaturas pela nomeação, adereço de 
campanha, objeto, logomarca ou mesmo música que faz a trilha sonora 
da apresentação ao eleitor. Nem sempre dá resultados efetivos, com a 
eleição, mas pode abrir espaço para futuras disputas ou mesmo para 
‘negociar’ o capital simbólico obtido para disputar espaço em cargos 
comissionados na gestão seguinte ou mesmo para trocar de legenda com 
alguma vantagem, geralmente, em forma de estrutura com recursos de 
campanha.

O presente estudo apresenta uma análise, destacando as candidatu-
ras ao poder legislativo local na eleição de 2020 em Ponta Grossa que 
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registram identificação (de urna) que vão além do nome e sobrenome 
pessoal. As informações completas estão disponíveis no registro de 
cada candidatura junto ao sistema digital do Tribunal Superior Eleitoral 
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/), onde se pode conhecer 
cada candidatura com todas informações públicas disponíveis.

Um candidato não precisa cadastrar o nome oficial como identifica-
ção de urna. A legislação permite usar codinome, apelido, sobrenome 
ou alguma outra referência, ao lado do número (três dígitos, além do 
código da legenda partidária, que tem dois dígitos, pelo cadastro nacio-
nal junto ao TSE). O nome não pode, contudo, conter ofensa, ataque 
ou desrespeito explícito a outra pessoa, organização ou candidatura.

Fora isso, a escolha é livre e, pois, é comum – e histórico, no Brasil 
– a opção por termos que levam eleitores a identificar mais facilmente 
determinada candidatura, seja um nome de bairro, função ou atividade 
profissional, que levam a pessoa ser reconhecida, apelido, compromisso 
familiar, religioso, dentre outras referências. Não tem explicação con-
ceitual a respeito, mas por certo diversas razões levam a tais escolhas.

Na avaliação do professor Joviniano de Carvalho Neto (em entrevista 
para Lilian Marques, 2014), tais escolhas se devem a diversos fatores. 
“Ás vezes é o nome que ele (candidato) é popularmente conhecido ou 
algo ligado a uma função que ele exerce”. E, completa, por vezes, “é 
também um apelido” e “outra razão é o esforço de chamar a atenção 
dentro uma brutal concorrência”. E, ainda, pode ser uma oportunidade 
para “chamar a atenção do eleitor, que pode usar o voto como forma 
de protesto”. Nas diversas situações, fato é que envolve um diferencial 
que, além da criatividade, pode funcionar também como estratégia de 
marketing eleitoral.

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/
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Já o cientista político Jorge Almeida (Sotero, 2014) explica que 
tais escolhas expressam uma irreverência no processo político. “Há 
pessoas que são conhecidas só pelo apelido e o usam porque querem ser 
identificados”. O pesquisador alerta, entretanto, que algumas escolhas 
‘esdrúxulas’ geralmente não funcionam na disputa eleitoral, pois apenas 
um nome diferente não assegura voto, embora possa ter eventuais resul-
tados positivos, quando se trata de pessoa ou personagem já conhecida 
do público e com algum grau de empatia coletiva.

Ao pautar a mesma prática e estratégia, a publicitária Nathalya 
Brandão (Pereira, 2014), alerta que a escolha de um nome ‘exótico’ 
pode funcionar como, mas também pode virar piada na eleição. Trata-se 
de uma escolha que precisa ser muito bem pensada. “Tem que ver o 
outro lado porque pode virar uma piada, só gastando tempo e dinheiro”, 
avalia. A explicação é simples: o nome, como o número, a cor e a logo 
da legenda funcionam como marca de campanha, que se não foi plane-
jada é ignorada ou até pode virar motivo de piada. “Uma marca, como 
qualquer uma do mercado, precisa de missão, visão e valores”, diz, 
ao lembrar que o nome transmite uma mensagem e proposta que um 
candidato apresenta e defende. “Normalmente, os vereadores já vêm 
com esses nomes das comunidades e um dos objetivos da publicidade 
é gerar identificação”, completa.

(Quase) Todas Expressões Culturais e Nomeações nas Urnas da 
Eleição Local em PG

O que revelam principais referências (nomes, apelidos ou profissões) 
na eleição municipal de Ponta Grossa em 2020? Um levantamento dos 
resultados da eleição ao legislativo municipal em PG indica que as 
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escolhas por nomeações diferentes estão longe de atender expectati-
vas da maioria das candidaturas. Mas, claro, a aposta é livre, pois não 
implica em recurso financeiro algum. Na tabela abaixo, destacam-se, 
por aproximação de categorias, as principais atividades que marcaram 
os registros de nomes de urnas de candidatos e candidatas na Cidade.

Principais atividades registradas em candidaturas à vereança em 
PG 2020

Tabela 2
Referência Quantidade Feminino Masculino

Professor/a 21 11 10
Policial (militar/civil) 9 0 9
Bairro como identidade 9 3 6
Religioso/a 7 3 4
Doutor/a (Dr) 6 0 6
Outra função em Saúde 7 3 4
Autônomos no mercado 7
Transporte urbano 6 2 4
Cabelo, unha e barba 6 3 3
Em nome da Família 4 1 3
Outras profissões 18 8 10
Grande ou Pequeno 23 2 21

Gadini, 2020 (Dados TRE/PR)

O que indicam as frequências de marcas de nomeações na disputa 
eleitoral de 2020? Em primeiro lugar, há que se considerar que a eleição 
foi atípica, em boa medida remota ou virtual, devido à pandemia do 
Covid-19, que limitou a circulação das pessoas e as próprias candidaturas, 
em diversas situações, atuavam nos limites de condições de segurança 
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sanitária, com pouca exposição física e contato junto aos eleitores em 
espaços abertos.

A própria redução das atividades comerciais e de serviços presenciais 
restringiu a apresentação de propostas e conversas, como era habitual 
em disputas anteriores. Sem escolas, espaços culturais, religiosas e 
recreativas fechadas ou com funcionamento parcial, a circulação de 
pessoas também levou inúmeras candidaturas a apostar em contatos 
prévios já mantidos via redes presenciais de trabalho, lazer, ensino e 
demais relações de sociabilidade.

Talvez, a contextualização devido à pandemia também pode aju-
dar situar e compreender a presença de candidaturas identificadas ou 
lançadas a partir de instituições tradicionais que marcam o cotidiano 
da população, como a escola, saúde, religiosos, militares, profissionais 
do trabalho, estética, comércio e oferta de serviços autônomos. Além, 
é claro, dos apelos e apostas em nomes de famílias conhecidas (com 
relação secular e condições financeiras), dentre outros apelos para tentar 
uma aproximação com eleitores.

Pelo levantamento do presente ensaio, constata-se que parte das 
nomeações que apelam às marcas e características da cultura popular 
como estratégia de marketing eleitoral, em parte, confundem-se com 
expressões e referências que dialogam com situações locais, sejam 
indicações geográficas (como associar nome de candidatura pela loca-
lização de moradia ou trabalho): Daniel Vila Romana, Lucimara do 
Los Angeles, Luciano do Treze de Maio, Ferrugem do Guaragi, Joce 
do Santa Paula, Tailana de Bairro, Nivaldo do Costa Rica, Marcelo do 
dom Bosco, Carlos da Coronel. Todas candidaturas aqui citadas usam e 
‘colam’ ao menos um termo de bairro, núcleo habitacional, comunidade, 



536

meistudies

loteamento urbano ou vila de Ponta Grossa, destacadas em itálico para 
diferenciar na compreensão textual.

Tabela 3
Profissões mais usadas na nomeação de candidaturas vereança Ponta 
Grossa 2020

Professor/a = 21: P. China, P. Goiaba, P. Liz, P. Jesus, P. Rafael Bueno, P. Joseli, P. Luh, 
P. Fagundes Cunha Filho, P. Marilisa, P. Abel, P. André Buss, P. Eneri, P. Carlos Silva, P. 
Claudio, P. Liliana Athayde, P. Soraia, P. Maria, P, Olavo, P. Roseli Antunes, P. Liliane, P. 
Daia.

Tamanho é referência = 23 (20 pequenos, 3 grandes): Paulão/PSDB, Valtão, Baixinho, 
Jefinho, Quinzinho, Ratinho, Paulinho Ceguinho, Jocelito Zoinho, Luizinho PG, 
Alfredinho da Massa, Waltinho, Betinho Barbeiro, Mariazinha, Marcos Batatinha, 
Palhacinho Pop, Edivar Jeguinho, Paulão/MDB, Robertinho, Fabiano Piazinho, 
Gauchinha, Valdir Negão, Luisinho, Renezinho.

Policial/militar/Civil = 9: Soldado Ezequiel, Comandante Macedo, Bombeiro Avelar, 
Sargento Guiarone, Tenente Mauro, Sargento Tadeu F., Sargento Ferraz, Soldado Fonseca, 
GM Adriano.

O bairro como identidade = 9: Daniel Vila Romana, Lucimara do Los Angeles, Luciano 
do Treze de Maio, Ferrugem do Guaragi, Joce do Santa Paula, Tailana de Bairro, Nivaldo 
do Costa Rica, Marcelo do dom Bosco, Carlos da Coronel.

Religioso/a = 7: Missionária Adriana, Pastor Ezequiel, Mãe Simone, Pastor Márcio Lima, 
Pastor Eliseu Nascimento, Pastor Cleverson, Missionária Michelle.
Doutor (Dr/a) = 6: Zeca, Erick, Magno, Sidnei/Cia Sorriso, Henrique, Luis Alexis 
Cubano.
Saúde (além do Dr) = 7: Léo Farmaceutico, Jairton da Farmácia, ACS Rosana Ramos, 
ACS Andreza, Sandra do Postinho, Lucimara da Saúde, Claudio da Farmácia.

Unha, barba e cabelo = 6: Cunha Cabeleireiro, Néia do Salão, Betinho Barbeiro, Celma 
Cabeleireira, Vando Barbeiro, Cabeleireira Leila.

Transporte pelo nome = 6: Lauro Lopes Uber, Hermínio Anão da VCG, Zé da Vcg, Fran 
do Táxi, Motorista Silivan, Lucimeri Uber.
Família (nome) = 4: Joce Canto, Felipe Chociai, Laco Filho, Professor Fagundes Cunha 
Filho.
Autônomos no mercado = 7: Homem do Camelô, Fernando Caldo de Cana, Maria do 
Picolé, Mariana dos Doces, Cris da Coxinha, Seu João do Algodão, Tio Didi da Pipoca.
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Profissões Outras = 18: Contabilista Romualdo, Gomes do Gás, Repórter Cascavel, 
Dirlei da Bioativa, Ademir do Gás, Iavorski do Restaurante, Silvia do Aprendiz, Sandra da 
Maxi, Bardal Contador, Advogada Camila, Meri do Brechó, Ana Hipnoterapeuta, Joel da 
Falcon, Vanessa da Lan House, Fátima Empreiteira, Paulo Adestrador, Menon Papai Noel, 
Lu Repórter.

Gadini, 2020 (Dados TRE/PR)

Professor, policial (civil, bombeiro ou militar), médico (‘dr’), agente 
comunitário de saúde, farmacêutico, além de diversas nomeações que 
remetem às organizações ou atividades profissionais que tais candida-
tos exercem são algumas das estratégias de identificação em urna que 
representantes de inúmeros partidos arriscaram no registro às eleições 
à câmara municipal de PG em 2020.

A dimensão de proximidade ao eleitor também pode ser verificada 
em ‘apelidos’ que associam características do perfil de algumas candi-
daturas, provavelmente a partir de qualidades ou indicações de algum 
conhecimento público prévio. É o caso de nomes de candidatos que 
tentam firmar características, em tese, já conhecidas por determinados 
grupos, regiões ou setores do eleitorado local. Paulão/PSDB, Valtão, 
Baixinho, Jefinho, Quinzinho, Ratinho, Paulinho Ceguinho, Jocelito 
Zoinho, Luizinho PG, Alfredinho da Massa, Waltinho, Betinho Barbeiro, 
Mariazinha, Marcos Batatinha, Palhacinho Pop, Edivar Jeguinho, 
Paulão/MDB, Robertinho, Fabiano Piazinho, Gauchinha, Valdir Negão, 
Luisinho e Renezinho.

É o que, aqui, o texto indica como “tamanho pode ser referência”, 
que remete a um total de 23 registros com algum termo de grande 
(3 situações) ou pequeno (20 nomeações), apontando para marcas 
estratégicas por alguma identificação coletiva com potenciais eleitores. 
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Iniciativa que, guardadas as proporções, não deixa de apontar para um 
traço estratégico popular em busca do voto do eleitor.

Outros Registros com Nome de Urna em busca do Voto

Entre candidaturas com nomes que levam apelidos, referência 
qualidades, características de perfil ou mesmo eventual similaridade 
com figuras folclóricas ou do mídia e entretenimento pode-se destacar 
algumas nomeações registradas na eleição municipal de Ponta Grossa 
em 2020 ao poder legislativo (vereança).

‘Nego Maé’ (DEM), ‘O Lampa’ (MDB), ‘Vilma Black White’ (PROS), 
‘Ceará’ (MDB), ‘Sassá’ (DEM), a ‘Jamaica’ (DEM), ‘Satélite’ (PROS), 
‘Banha’ (PRTB), ‘Pelêgo’ (Avante), ‘Chico da Mega’ (PSL), ‘Dona Célia’ 
(DEM), ‘Bolacha’ (PSB), ‘Guerreira’ (DEM), ‘Purga’ (PT), ‘Simprão 
de tudo’ (PSD), a ‘Fia’ (PSC), ‘Cigano’ (Avanti), ‘Samurai’ (PROS), 
‘João Big Mão’ (PTC), ‘Tio Bastião’ (PROS), ‘Ana Bahiana’ (PT) e o 
‘Borracha’ (PTC) são algumas candidaturas à vereança registradas com 
apelido na eleição de PG em 2020.

Entre as nomeações que apelam para personagens da cultura (midi-
ática ou popular), pode-se citar o ‘Frajola’ (PDT), ‘Vó Genebalda’ 
(PROS), humorista em emissora radiofônica local, ‘Evaldo O Sherek’ 
(PRB) e o ‘Lopatiuk (PSD), candidato há várias eleições, que usa o 
‘Piu Piu’ (passarinho de desenho animado) como imagem de campanha.

Alguns candidatos usam apenas o sobrenome como nome de registro 
de urna. Este foi o caso do ‘Paris’ (Patriota), ‘Luder’ (Avanti), ‘Cadene’ 
(Avanti), ‘Dalago’ (Patriota) e ‘Joel Story’ (PTC). Outros nomes derivam 
de atividades ou características associadas ao cotidiano, como ‘Noel 
Cadeirante’ (PSD), ‘Lincoln do Pedal’ (PRB) e’ Lourival do Pedal’ 
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(PDT). E, por fim, teve candidato que apostou na propagada onda de 
direitização suposta impulsionada pelo bolsonarismo e registrou nome 
de urna na mesma via, como ‘Kleiton Direita Ponta Grossa’ (PRB).

Considerações Finais

Como se pode verificar pelos resultados da votação (referente ao 
primeiro turno, de 15/11/2020), que elegeu os 19 integrantes da Câmara 
Municipal de Ponta Grossa ao mandato 2021-2024, embora com reco-
nhecida criatividade, em alguns casos pela exposição de características 
plurais e diversificadas, ou mesmo com alguma margem de ousadia, fato 
é que a maioria absoluta das nomeações pouco (ou, talvez, quase nada) 
interferem nas escolhas de eleitores ao voto de vereador e vereadora. 
Inclusive porque muitas das nomeações sequer conseguem chegar a 
conhecimento da maioria da população que vota, ficando restritas aos 
cenários e espaços – de trabalho, bairro ou circulo social – de alcance 
modesto que estão longe de possibilitar adesão e identificação.

Pelos dados das votações obtidas por criativos nomes de candida-
tos, ao que tudo indica, no máximo, o alcance opera como mecanismo 
de marketing, mas no limite de uma ‘pré-identificação’ localizada, 
sem força e projeção eleitoral para além dos circuitos imediatos. E, ao 
mesmo tempo, sem espaço de visibilidade e exposição no horário elei-
toral (em rádio e TV), que limita a aparição em poucos segundos nos 
35 dias de exibição de programações diárias, tais candidaturas acabam 
mesmo apenas contribuindo para reforçar as estatísticas de legendas que 
apostam na eleição de conhecidas ‘figuras’ públicas que contam com 
mais recursos, investimento e principalmente apoio partidário, seja em 
finanças ou acesso ao horário rádio-televisivo.
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Alguma ponta de expectativa em viralizar nomeações exóticas 
tampouco se tornou realidade, ao menos na disputa ao legislativo local 
na eleição de Ponta Grossa em 2020. O eventual interesse na remota 
possibilidade de contar com o voto de ‘protesto’, diante da estafa com 
os vícios do sistema eleitoral vigente sequer ajudou em apostas alea-
tórias ou imprevisíveis.

E, por fim, é possível que várias das candidaturas – sempre inédi-
tas – com arriscadas nomeações criativas e até experimentais tenham 
aderido às propostas de disputa motivadas por direções partidárias que, 
na primeira experiência de disputa eleitoral sem coligações de legendas, 
como funcionava até então, desde o final do regime militar (1964-1985), 
investiram na tática de convencimento de pessoas simples, dispostas 
e participar do processo, mesmo que, por vezes, em certos casos, com 
pouco domínio e conhecimento da complexidade do sistema eleitoral, 
apostando na necessária soma de votos à legenda do partido, capaz de 
assegurar eleição de algumas poucas e conhecidas personagens que 
controlam tais organizações políticas na Cidade, Região, Estado e País.

Trata-se, enfim, de uma série de situações que remetem às estratégias 
de apelos às expressões ou marcas cotidianas da cultura que, na pers-
pectiva de centenas de candidatos e candidatas à câmara municipal de 
vereadores em Ponta Grossa 2020, poderia funcionar como dispositivo 
folkcomunicacional com eventual vantagem ou contribuição na busca 
pelo voto de setores da população. Se funcionou em disputas anteriores, 
ou mesmo se efetivamente ajudou determinadas candidaturas na referida 
eleição, embora não se pode concluir, possivelmente, serviu para que 
muitos eleitores pudessem associar tais figuras e imagens nos momentos 
de apresentação da campanha eleitoral. De todo modo, trata-se de um 
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debate e perspectiva reflexiva que diz respeito e interesse aos estudos 
e pesquisas em Folkcomunicação (Beltrão, 2001).
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Mulheres, gênero e comunicação no 
ecossistema midiático. Desafios trazidos no 

2º Congresso Ibero-Americano

Maria Cristina Gobbi1

Conhecer e sistematizar a presença da produção comunicacional 
feminina no 2º Congresso Ibero-americano sobre Ecologia dos Meios, 
realizado (online) em 2020 e organizado pelo Grupo de Estudos sobre 
a Nova Ecologia dos Meios (GENEM). Essa é a proposta do presente 
artigo, que integra um projeto mais amplo que vem sendo desenvolvido 
e que pretende (re)conhecer as mulheres pesquisadoras como partici-
pantes ativas dos processos de construção da história do Pensamento 
Comunicacional Latino-Americano (PCLA).

As várias etapas já percorridas têm possibilitado uma reflexão crítica 
sobre a questão de “gênero” nos estudos comunicacionais, “que tem que 
ser redefinido e reestruturado em conjunção com a visão de igualdade 
política e social que inclui não somente o sexo, mas também a classe 
e a raça”, como sugere Scott (1995, p. 29), fazendo emergir, assim, a 
historiografia social, capaz de compor os elementos para a valorização 
da percepção, das formas de representação para o desenvolvimento de 
outros olhares teórico-comunicativos, traduzidos a partir das experiências 

1. Bolsista de Produtividade do CNPq, Livre-docente em História da Comunicação 
e da Cultura na América Latina, professora da FAAC-Unesp e Bolsista da Fapesp 
(Processo 2019 / 26715-2).

 cristina.gobbi@unesp.br
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sociais diversificadas e dos processos de institucionalização que têm se 
desenvolvido na região.

Como afiança Corner (2019, p. 1) o “exame de como os programas 
de ensino e a atividade de pesquisa contribuíram para institucionalizar a 
área com uma identidade acadêmica discreta, embora muito debatida”, 
também reforça o argumento. Esses estudos têm instigado a comunidade 
acadêmica para continuidade das investigações, buscando romper com 
a ‘persistência da teoria negada’, denunciada por Jesús Martin-Barbero, 
na década de 1982 (Fuentes Navarro, 2019).

Assim, as investigações que tratam sobre a legitimação do campo da 
comunicação no continente, notadamente na perspectiva histórica, têm 
seu reconhecimento na própria região, em especial a partir da década de 
1960, quando da criação de instituições de ensino e de centros de pesquisa 
internacionais, como o Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina (Ciespal), no Equador, em 1959; 
a Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 
(Alaic), criada em 1978 e reconstruída em 1989 e, mais recentemente, 
Media, Ecology Association (1999), entre muitas outras.

No mesmo período houve o surgimento de publicações acadêmi-
co-científicas de ‘vocação explicitamente latino-americana’, como a 
Chasqui, no Equador (editada pelo Ciespal desde 1972); a Revista da 
Alaic, que teve início nos anos de 1980 e Diálogos de la Comunicación, 
publicada pela Felafacs a partir de 1987, entre outras que balizam 
e divulgam essa produção. Considerando o momento que o mundo 
atravessa diante da Pandemia da Covid-19, que nos ‘obrigou’ a novas 
formas de realização dos eventos, podemos observar que se, por um 
lado, os resultados da pandemia têm sido danosos para todas e todos, 
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por outro ampliou as possibilidades de divulgação de trabalhos e de pes-
quisas, através dos eventos online. Sem dúvida que é preciso considerar 
que no contexto da América Latina existe um gap de acesso a rede da 
Internet, isso sem contar uma série de outras dificuldades ocasionadas 
pela suspensão das atividades acadêmicas em diversos países da região.

O que já é possível afiançar com as primeiras sistematizações é que o 
número de trabalhos vem sendo ampliados, bem como a representatividade, 
quer de temáticas, vozes, regiões etc. Por ser esse evento focalizado no tema 
“mulheres”, as evidências empíricas resultantes das análises corroboram os 
resultados pretendidos em duas frentes: na institucionalização dos estudos na 
região, que tem trazidos temáticas femininas e femininas e no crescimento 
dessa produção, em especial pela marcante presença feminina. Se, por um 
lado, os estudos comunicativos na América Latina podem ser caracteri-
zados pela ampliação dos espaços de formação, que favoreceu o ingresso 
da mulher na educação superior, especialmente a partir do século XIX2, 
por outro não tem focalizado sua atenção na produção realizada por elas.

Assim, respeitando os limites de um artigo definidos pela organização, 
o trabalho pretendeu demonstrar a contribuição para os estudos sobre o 
protagonismo feminino em comunicação oferecido pelo 2º Congresso 
Ibero-americano sobre Ecologia dos Meios, que teve como tema central 
“Mulher e gênero no ecossistema midiático”.

Utilizando a pesquisa bibliográfica e documental, amparadas pela 
transmetodologia (Maldonado, 2010) os resultados demonstraram a 
participação feminina no desenvolvimento das pesquisas apresentadas.

2. Embora o exercício profissional ainda ocorra, em muitos casos, em uma posição 
de menor prestígio se comparada com os colegas do sexo masculino.
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Para esse texto, o cenário que se apresenta traz um breve histórico 
do evento, onde foram sistematizadas todas as produções apresentadas 
e que foram disponibilizadas em quatro publicações, além do material 
disponível no site da entidade (http://www.meistudies.org/).

Torna-se importante reforçar o compromisso do Grupo de Estudos 
sobre a Nova Ecologia dos Meios (Genem) em difundir e motivar pesqui-
sadoras/es no fortalecimento e no resgate da produção comunicacional, 
na perspectiva da Nova Ecologia dos Meios. Criando oportunidades 
para a disseminação das teorias e da trajetória acadêmica de pesquisa-
doras, pesquisadores e de instituições, reconhecidas e legitimadas pela 
comunidade científica nacional e internacional.

2º Congresso Ibero-Americano sobre Ecologia dos Meios: escolhas 
metodológicas

O evento teve como tema central “Mulher e gênero no ecossistema 
midiático” e foi realizado no mês de abril de 2020. É uma atividade 
online, justificada pela possibilidade de permitir e ampliar e diversificar 
a participação.

Organizado em 11 videoconferências e 12 mesas de trabalho sobre 
diversos temas relacionados aos estudos sobre ecologia dos meios, os 
resultados estão registrados em três livros “Transformações”, “Registros” 
e “Cidadania”, além da publicação “Memórias”, que reúne os textos 
aprovados em todas as mesas de trabalho.

O evento é organizado pelo Grupo de Estudos sobre a Nova Eco-
logia dos Meios (GENEM), conta com diversos apoios: Ria Editorial 
(Portugal), Media Ecology Association (Estados Unidos), Programa de 
Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação (Universidade Estadual 

http://www.meistudies.org/
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Paulista – UNESP, Brasil), Cátedra Latino-americana de Narrativas 
Transmedia (Argentina), Red INAV – Rede Ibero-americana de Nar-
rativas Audiovisuais e Programa de Pós-graduação em Jornalismo 
(Universidade Estadual de Ponta Grossa) - PPG Jornalismo UEPG.

Do mesmo modo é preciso assinalar que estamos diante de cenários 
diversificados e amplos, onde as “condições de produção, circulação e 
recepção de mensagens” se alteraram de maneira radical. A revolução 
digital tem permitido que “no campo da comunicação, pessoas comuns 
(...) descubram possibilidades e talentos de expressão que nos modelos 
tradicionais dificilmente poderiam exercer”. Tornaram-se produtores, “nos 
mais variados formatos (fotografia, música, audiovisual, textos, hipertextos, 
conhecimento, cultura, educação, entretenimento etc.)”, como foi obser-
vado em vários textos apresentados no evento (Maldonado, 2010, pp. 1-2).

Grandes e variados sistemas comunicativos, nas múltiplas etapas 
do processo, estão sendo criados e amoldados, não mais e somente sob 
a ótica de um único e tradicional produtor, mas do cidadão, que com 
“singular inteligência, renovação artesanal e industrial, opera, ascende 
e flui nas culturas midiáticas” (Maldonado, 2010, pp. 1-2). Quando são 
utilizados “recursos e técnicas digitais pode-se mostrar concretamente as 
convergências hipertextuais, as formas de confluência, as misturas (...) 
e sua transposição para as dimensões comunicativas”. Para Maldonado 
(2010, p. 7) há uma “transformação tecnocultural profunda que combina 
condições de produção digital com multiculturalidade intensa, renova-
dora e conflitiva”, onde há novos modos de interpretar o receptor mul-
timidiático, situando-o a uma multidimensionalidade comunicacional, 
socializando as possibilidades de intercâmbio de inteligências múltiplas 
no processo de produção do conhecimento.
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Este novo cenário exige a construção de outras formas de dimen-
sionar, estudar e analisar o processo comunicativo, definindo metodo-
logias (métodos e técnicas) capazes acolher, sistematizar e responder 
a ‘problemas concretos’, perpassando os métodos já conhecidos. É a 
perspectiva “transmetodológica onde se mesclam e configuram lógicas, 
categorias, teorias e desenhos metodológicos”, que se alimentam de 
“conhecimentos dinâmicos que vão sendo produzidos pelos métodos 
gerais e particulares de cada área pertinente, (...) fortalecendo-se de 
conhecimentos teóricos formulados na linha comunicacional transdis-
ciplinar” (Maldonado, 2010, p. 10). Desta forma, defende o pesquisa-
dor, “se estabelece uma inter-relação dialética entre transmetodologia/
transdisciplinaridade, sendo a primeira o correspondente metódico das 
exigências teóricas da segunda” (p. 10).

Como toda investigação, essa também é fruto de escolhas, combina-
ções, ajustes, exclusão, aceitação, conflitos, assentimentos e rejeições, 
mas está permeada por regras que consubstanciam e evidenciam pano-
ramas amplos e específicos sob a ótica de seus produtores, sem perder 
as características das especificidades e particularidades das escolhas 
feitas por esses atores comunicacionais. O que se busca nos desígnios 
da metodologia e das técnicas são a minimização dos erros e a amplitude 
das opções utilizadas de forma a possibilitar mapear, significativamente, 
aquilo que se está propondo. Esta investigação não tem a pretensão de 
esgotar o assunto, mas de contribuir com dados que possam dar pistas 
sobre a presença feminina como foco central nas análises que foram 
realizadas. O ponto de partida escolhido foram os 68 textos apresen-
tados, em 12 mesas de trabalho, além de 11 conferências magistrais, 
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proferidas por mulheres durante a atividade. Os dados gerais coletados 
e as análises estão disponibilizados nas próximas etapas.

É preciso ressaltar que o presente texto integra uma pesquisa mais 
ampla, que tem como título: “Do silenciamento à palavra: a presença 
da mulher nos estudos em comunicação na América Latina e a Agenda 
2030”, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP) - Processo n.º 2019/26715. O recorte que objetivamos 
nessa reflexão que estamos apresentando é a de observar o protagonismo 
das mulheres (como sujeito da pesquisa) nos estudos apresentados no 
2º Congresso Ibero-americano sobre Ecologia dos Meios, de maneira que 
seja possível avançar na produção do conhecimento, (re)conhecendo e 
compreendendo a natureza do espaço comunicativo-produtivo ocupado 
pelas mulheres e de conhecer o âmbito de suas pautas de investigação.

Para o recorte proposto também foi utilizada a pesquisa bibliográ-
fica “como um procedimento metodológico importante na produção do 
conhecimento científico capaz de gerar, especialmente em temas pouco 
explorados, a postulação de hipóteses ou interpretações que servirão de 
ponto de partida para outras pesquisas” (Lima & Mioto, 2007, p. 44). 
Assim, a ideia inicial foi a de sistematizar essa produção, de maneira 
que fosse possível observar não somente os aspectos quantitativos do 
protagonismo e da presença feminina, mas as temáticas, parcerias, entre 
outros aspectos destacados nas análises realizadas.

Trabalhando os Dados Coletados
As Conferências

É possível observar não somente a diversidade de conferencistas, 
mas dos temas e das abordagens tratadas. Muitas são professoras, outras 
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são profissionais da área da comunicação, como jornalistas e fotojor-
nalistas e exercem suas atividades em diversas regiões. Quadro 1 traz 
essa sistematização dos dados coletados.

Quadro 1
Conferências magistrais proferidas durante o evento, 2020

Conferencista Profissão País Tema

Paula Acunzo
Fotojornalista/
correspondente 
internacional

Argentina 10 dias de quarentena em Buenos 
Aires

Caroline Luvizotto Pesquisadora, 
docente Brasil

Estudos de gênero e ativismo social: 
perspectivas contemporâneas dos 
ativismos feministas

Maria João Antunes Pesquisadora, 
docente Portugal Presença feminina na produção de 

podcasts

Maria Cristina 
Gobbi

Pesquisadora, 
docente Brasil

A presença da mulher nos estudos 
comunicacionais latino-americanos: 
do silenciamento à palavra

Fatima Martínez Pesquisadora, 
docente Colômbia La fotografía discreta: experiencias 

urbanas con la mobigrafía

Liliane de Lucena 
Ito

Pesquisadora, 
docente, 
jornalista

Brasil O jornalismo digital em ambientes 
hiper

Veronica 
Altamirano

Pesquisadora, 
docente Equador Comunicación turística

Tamara Guaraldo
Pesquisadora, 
docente, 
jornalista

Brasil A gestão da informação no Brasil: 
horizontes de mediação

Yasmin Sayán Pesquisadora, 
docente Peru El rol de los medios de comunicación 

frente al COVID-19 en Perú

Cosette Castro
Pesquisadora, 
docente, 
jornalista

Brasil Gênero, mídia, saúde mental e 
violência

María Jesús Ruiz Pesquisadora, 
docente Espanha La escritura del guion audiovisual en 

femenino plural
Nota. Meistudies, 2020 adaptado pela autora, 2021.
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Em todas as apresentações a presença feminina permeou as falas 
das pesquisadoras. Trabalhando temas que podem ser definidos com 
inter e multidisciplinares, grande parte das contribuições está ligada a 
‘pesquisas práticas’ resultantes das atividades profissionais desenvol-
vidas pelas pesquisadoras. Temas atuais, como: Covid-19, violência, 
quarentena, saúde mental, violência, ativismo etc., foram tratados. 
São trabalhos que englobam áreas como o turismo, jornalismo, saúde, 
fotografia, gestão da informação, comunicação, gênero, entre outras.

As conferencistas representam países como: Argentina, Brasil, 
Colômbia, Equador, Espanha, Peru e Portugal, evidenciando que a 
temática sobre a presença e a produção feminina está presente em 
diversas localidades na Europa e na América Latina. Isto permitiu um 
sentimento de aproximação com as nações, sem perder de perspectiva 
a valorização das especificidades de cada cultura.

O reconhecimento do espaço cultural constitui um dado preponderante 
nas apresentações, em especial no sentido de compreender a atuação 
da mulher na história da comunicação e que a invisibilidade feminina 
está no centro das estruturas sociais.

As abordagens, ancoradas na geografia social, sejam elas físicas, bio-
lógicas, psicológicas, profissionais ou humanas, externam um conjunto de 
sensibilidades em contextos diversificados de interrelações e de proximi-
dades que extrapolam as fronteiras físicas e se encontram nas intervenções 
sociais das culturas, das produções comunicativas e suas diversidades de 
nuances, tons, formas, formatos, sabores, cores etc. O conjunto resultante 
contribui significativamente mostrar identidades (femininas e/ou latino-
-americanas). São os ambientes onde os usos e os costumes estão deline-
ados culturalmente e nos aproximam, realçando vivências e experiências 
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plurais, mas não exclusivas, definindo procedimentos, técnicas e formatos 
de produção, recheados de distinções e de afinidades.

A diversidade dos temas abordados pelas pesquisadoras nas con-
ferências trouxe múltiplos olhares para a comunicação produzida, evi-
denciando os cenários de cada região e caracterizando de que maneira 
a produção feminina tem permeado outras formas de participação e do 
fazer comunicativo, quer através de produtos (podcast, audiovisual, 
tecnologias, jornalismo digital, fotografia) ou em reflexões sobre saúde, 
segurança, participação, memória, história, ativismos, combate a vio-
lência de gênero, invisibilidade feminina etc.

Com os resultados foi possível observar que os desafios para ‘mar-
car’ a presença e o protagonismo feminino estão presentes nas diversas 
regiões através de uma mirada diferenciada dessa produção, distinguida 
pelo sensível e pelo afetivo que aproxima, insere e define os traços 
produtivos que caracteriza e identifica esse fazer comunicativo plural 
feminino3.

As Publicações

O evento ofertou 3 volumes, disponibilizados em publicações ebooks 
e igualmente o caderno memórias. São eles:

3. Todo o material está disponível para consulta no site do evento.
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Imagem 1
Ebooks e caderno de memória do evento, 2020

Meistudies, 2020.

As publicações, editadas pela Ria Editorial (Portugal), trazem Comitê 
Científico, ISSN, licença Creative Commons e foram avaliadas inter-
namente. Nos volumes estão disponibilizados os textos apresentados 
no evento, na íntegra.
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De acordo com os organizadores dos volumes, a ideia central do 
material disponibilizado é a de mostrar as mudanças que estão ocorrendo 
no ecossistema midiático. Para os editores, atualmente,

os estudos sobre ecologia dos meios tornam-se ainda mais relevantes. 
As estruturas comunicacionais são construídas a partir de novas tramas 
de atores midiáticos. A potencialização dos processos comunicacionais 
cresceu exponencialmente. O poder midiático, por sua vez, ganhou 
outro status. Com isso tudo, novas linguagens comunicacionais 
passaram a ser adotadas pela sociedade (Ria Editorial, 2021).

É importante assinalar que todos os materiais são de acesso gratuito 
e estão disponíveis no site do evento e da editora. E para a análise 
empreendida neste texto optou-se pelo caderno “Memórias” que reúne 
todos os textos apresentados, material esse que está disponibilizado em 
separado nos outros três volumes.

A sistematização e a análise do conteúdo do Caderno Memórias 
estão disponibilizadas nas reflexões a seguir.

As Propostas das Mesas de Trabalho

Chamadas de Conferências, divididas em 12 mesas (quadro 2), 
coordenadas por pesquisadoras/es de diversas regiões, evidenciam a 
diversidade de temáticas e de representações de vários países e insti-
tuições. São elas:
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Quadro 2
Conferências do evento, 2020

Conferência Sinopse proposta da mesa Coordenação

Mesa 1
Fotografia

A mesa de trabalho reunirá propostas 
relacionados ao estudo de imagem, que 
contempla audiovisual, fotografia e infografia, nas 
diversas modalidades em que essas linguagens 
podem surgir. Estarão presentes estudos sobre 
os diversos gêneros audiovisuais, assim como 
as tendências da fotografia, mas também serão 
encontrados textos relacionados às tradições do 
campo da imagem.

Jefferson Barcellos, Centro 
Universitário Barão de Mauá
Denise Guimarães, 
Universidade Estadual 
Paulista - UNESP

Mesa 2
Educação no 
Ecossistema 
Midiático

A mesa de trabalho espera receber propostas de 
estudos relacionados à educação, não somente 
na contemporaneidade, mas também através 
de uma reflexão com o passado e propostas de 
futuro. A proposta é justificada pela relevância 
de se compreender e potencializar a educação no 
entorno midiático.

Luis Pedro, Universidade de 
Aveiro
Andrea Versuti, Universidade 
de Brasília - UnB

Mesa 3
Cinema e 
Audiovisual

A imagem em movimento possui diversas 
formas, essências e gêneros. Com essa ideia, a 
coordenação da mesa de trabalho espera receber 
propostas relacionadas ao estudo sobre imagens 
em movimento, contemplando a ficção e a 
realidade, independendo da tecnologia adotada. 
Para tanto, esperam-se estudos empíricos, 
científicos, críticos, reflexivos, históricos e/ou que 
proponham processos de inovação.

Glaucia Davino, Universidade 
Presbiteriana Mackenzie 
- UPM
Laura Piaggio, Universidade 
Nacional de Tierra del Fuego 
- UNTDF

Mesa 4
Rádio e 
Transformação 
Midiática

O ecossistema midiático é permeado de novos 
processos, mas também presencia reinvenções 
de processos tradicionais, como ocorreu com o 
podcast. A mesa de trabalho propõe discussões 
sobre o rádio e suas transformações midiáticas, 
desde questões tecnológicas a temas relacionados 
com a narrativa. Espera-se o envio de artigos 
que apresentem estudos empíricos, científicos, 
críticos, reflexivos, históricos e/ou que 
proponham processos de inovação.

Maria João Antunes, 
Universidade de Aveiro - UA
Juliana Gobbi Betti, 
Universidade Federal de 
Santa Catarina - UFSC

Mesa 5
Ecologia 
dos Meios e 
Jornalismo

O jornalismo tem vivido profundas alterações em 
sua participação na sociedade contemporânea. 
Essa mesa de trabalho aguarda propostas 
de estudos relacionados com o jornalismo 
no ecossistema midiático contemporâneo, 
envolvendo desde linguagens e narrativas a 
estudos sobre a sua relevância na construção da 
opinião pública.

Maria C. Esperidião, 
GENEM -Grupo de Nova 
Ecologia dos Meios
Katarini Miguel, 
Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul - UFMS
Sandra Ruiz, Universidade 
Santo Tomás - UST
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Mesa 6
Publicidade e 
Estratégias de 
Mercado

A mesa de trabalho reunirá estudos relacionados 
à publicidade e às estratégias de mercado frente 
a um target em transformação e a um cenário 
de meios decadentes e emergentes. Espera-se o 
envio de textos empíricos, científicos, reflexivos 
e/ou propositivos que envolvam o mercado como 
preocupação.

Xabier Martínez-Rolán, 
Universidade de Vigo

Mesa 7
Arte, 
Gamificação 
e Narrativas 
Complexas

A complexidade de narrativas, em especial 
com um cenário onde artes e gamificação 
compartilham aplicabilidades, é algo que se 
potencializa na nova ecologia dos meios. A 
partir disso, a mesa de trabalho espera receber 
propostas relacionadas ao estudo sobre arte, 
gamificação e narrativas complexas em suas 
diversas vertentes. Não estão limitados estudos 
relacionados a ambientes digitais, mas também 
nos cenários analógicos decorrentes dessa 
transformação midiática-ambiental-social.

Laís Margadona, 
Universidade Estadual 
Paulista - UNESP
Natalia Martin Viola, 
Universidade Estadual 
Paulista – UNESP

Mesa 8
Inovação e 
Tecnologia

Com a preocupação de desenvolver um panorama 
sobre o ecossistema midiático contemporâneo, 
propomos um debate sobre o papel da inovação 
e da tecnologia neste contexto. Para tanto, 
esperamos contribuições em formato de artigo 
que oferecam estudos empíricos, teóricos e 
experimentações aplicadas.

Jorge Hidalgo Toledo, 
Universidad Anáhuac México
Diana Rivera, Universidad 
Técnica Particular de Loja

Mesa 9
Produção de 
Sentido na 
Nova Ecologia 
dos Meios

A mesa de trabalho espera receber estudos 
relacionados à construção de sentidos narrativos 
nos ambientes midiáticos contemporâneos, 
envolvendo investigações relacionadas não 
somente à semiótica e à análise do discurso, 
mas também às estratégias contemporâneas de 
concepção narrativa, envolvendo estudos sobre 
séries e projetos audiovisuais que contemplam 
estratégias diversificadas.

Osvando de Morais, 
Universidad Estadual Paulista 
– UNESP
Rosa Julián Gonzales, 
Universidad de San Martín de 
Porres - Lima, Perú.

Mesa 10
Narrativas 
Transmídia

A mesa de trabalho tem como expectativa a 
recepção de estudos relacionados às diversas 
possibilidades narrativas contemporâneas, 
não somente limitados a estudos de casos já 
existentes, mas também com o envio de textos 
reflexivos e propositivos no sentido de oferecer 
novos olhares às narrativas contemporâneas.

Alan Angeluci, Universidade 
de São Caetano do Sul 
– USCS
Teresa Piñeiro Otero, 
Universidade da Coruña

Mesa 11
Inclusão, 
Transformação 
Social e 
Tecnologia

No ecossistema midiático contemporâneo, 
destaca-se como um tema de fundamental 
importância o estudo de gênero, especialmente 
através da potencialização a partir da tecnologia 
digital. A mesa de trabalho propõe o envio de 
artigos que contemplem relatos, estudos de 
caso, reflexões, investigações qualitativas e 
quantitativas, assim como análises de discurso 
e conteúdo relacionados aos estudos de gênero. 
Também são bem vindos textos que apresentem 
projetos relacionados à temática.

André Sens, Universidade 
Federal de Santa Catarina
Juarez Xavier, Universidade 
Estadual Paulista - UNESP
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Mesa 12
Ativismo 
midiático, 
democracia e 
Justiça social

Em pleno momento de turbulência política e 
democrática de diversos países ibero-americanos, 
os meios voltam a ocupar um importante 
papel.  Frente a isso, e tendo em vista o 
ecossistema midiático contemporâneo, torna-se 
necessária a promoção do debate em torno do 
papel da sociedade, dos meios e, especificamente, 
do jornalismo nessa manutenção da paz e da 
justiça social. Esse é o tema da mesa, que 
espera receber artigos resultantes de pesquisas 
científicas, empíricas e experimentações 
relacionadas com o tema.

Cláudia Assis, Universidade 
Federal do Amapá
Sergio Gadini, Universidade 
Estadual de Ponta Grossa 
- UEP

Meistudies, 2020.

As mesas de trabalho receberam 68 textos que foram apresentados 
por pesquisadoras/es de diversas regiões, englobando países da América 
Latina e da Europa. Ao realizar uma análise preliminar de cada texto 
apresentado, observamos singularidades, focos de interesse e as contri-
buições de cada mesa para a temática central do evento. Os resultados 
estão disponibilizados no quadro 3.

Quadro 3
Análise preliminar das Conferências do evento, 2020

Mesa 1 – Tema Fotografia: Cinco trabalhos, sendo quatro do Brasil e um da Espanha. O foco central 
das investigações traz a mulher não como sujeito da pesquisa, mas como exemplo para possibilitar 
o entendimento da fotografia enquanto uma possibilidade importante e discutir a inovação frente 
às redes sociais digitais. Também é possível observar nos textos reflexões que remetem a técnicas 
fotográficas utilizadas, campanhas eleitorais com a participação feminina, difusão de imagens, 
emprego de elementos gráficos, recursos visuais, novos papéis desempenhados pela fotografia, sua 
proliferação nas redes de computadores, memórias e histórias da fotografia, tradições têxteis, artes 
visuais contemporâneas e a presença feminina, nova ecologia dos meios e a fotografia, construção e 
produção imagética, meios digitais e o uso da fotografia etc. 

Mesa 2 – Tema: Educação no Ecossistema Midiático: A mesa temática recebeu oito pesquisas, 
tendo como países a Argentina (1), Espanha (1), sem identificação (2) e quatro do Brasil. As 
pesquisas focalizam a educação e suas várias possibilidades. Em alguns trabalhos a mulher aparece 
como objeto da pesquisa, cujo foco está direcionado para a formação, educomunicação, narrativas 
imersivas, realidade virtual, bullying, formas de narrativa, versatilidade das técnicas, aprendizagem, 
linguagem das artes visuais, construção de conhecimento, educação a distância, tutorias, redes sociais 
e compartilhamento, práticas de resistir, educação, política neoliberal, violência online, aborto, 
professoras feministas, mídia educação, estilo funk, adaptações teatrais, literatura anglófona, ensino 
crítico, conectividade, m-learning, artes visuais, poder, apropriação simbólica, ciborgues etc.



558

meistudies

Mesa 3 – Cinema e Audiovisual: A mesa temática recebeu 10 trabalhos, sendo a sua maioria 
individual. Entre os focos encontrados estão pesquisas na história da arte latino-americana, videoarte, 
análises fílmicas – em especial com o protagonismo temático feminino, construção imagética, 
melodrama, corpo feminino na produção dos filmes de ficção, fenômenos televisivos, afetos, 
corpo feminino, invisibilidade, cinema, karim aiounz; população carcerária feminina e produção 
cinematográfica.

Mesa 4 – Rádio e transformação midiática: A mesa teve três trabalhos. Um que traz as 
características das transmedia, analisando duas rádios. O outro trouxe uma reflexão sobre as 
audiências e o uso das tecnologias nas rádios do Equador. O último estuda o programa A vivir que son 
dos días, da rádio Sociedad Española de Radiodifusión. Os pesquisadores são da Argentina, Equador 
e Brasil.

Mesa 5 – Ecologia dos meios e Jornalismo: Aborda questões sobre transformações no ecossistema 
midiático e uma possível ressignificação do colunismo. Também traz reflexões sobre entretenimento, 
valores notícia, celebridades, significados e papéis atribuídos as narrativas às mulheres enquanto 
sujeitos políticos, cultura do consumo, baseada em imagens estereotipadas do corpo feminino; 
Ecologia dos Meios, teoria da Midiatização, hermenêutica, violência contra a mulher brasileira etc. 
Foi possível observar que em alguns textos a presença feminina é trazida para discutir contextos e 
situações presentes na sociedade, como violência, política, publicidade.

Mesa 6 - Publicidade e Estratégias de Mercado: O grupo recebeu quatro trabalhos. A presença 
feminina está mais bem representada como objeto da pesquisa e não, necessariamente, como o foco 
(protagonismo), na maioria dos trabalhos. Entre as diversas análises, estão presentes temas que tratam 
sobre: publicidade social, Facebook, marcas, inter-relações complexas, territórios, radiografia do setor 
audiovisual televisivo; protagonistas femininas, ficção televisiva, anunciantes, consumo globalização, 
target, produção televisiva, modelo de negocio, fake news, Cultura Participativa, fã, conteúdos pagos, 
influenciadores digitais, propagadores de conteúdo, redes, produtores independentes etc.

Mesa 7 - Arte, Gamificação e Narrativas Complexas: Com três trabalhos apresentados os textos 
tratam de pesquisas com as perspectivas de narrativas articuladas, produtos culturais, questões 
sociais, narrativas dos jogos digitais, personagens femininas, atribuição de papeis, personagens 
femininas; game, fotografia e pintura, vídeo jogos, jogos eletrônicos, potencial educativo, linguagem, 
entre outras.

Mesa 8 - Inovação e Tecnologia: Recebeu três pesquisas que abordam redes sociais, comunidades 
on-line, tensões, hashtag, movimento feminista, sentimentos, percepções, caracterização da 
produção jornalística audiovisual feminina, podcast, videocast, categoria “mulher”, Open Design, 
makers, mulheres “fazedoras”, discussões acadêmicas feministas.

Mesa 9 - Produção de Sentido na Nova Ecologia dos Meios: Foram recebidos quatro textos que 
abordam questões: Televisão, TV Educativa, web, redes sociais, brecha tecnológica, economia, 
política, entretenimento, educação, produção educativa, quilombolas, indígenas, audiovisual, 
decolonialidade, opressão das mulheres, crítica emancipatória, minorias, escrevivências audiovisuais, 
documentário, discurso, saúde, HIV, homens gays, poder, esquecimento, fake news, jornais, eleições 
presidenciais, reportagens etc.

Mesa 10 - Narrativas Transmídia: Nesta mesa foram recebidos dois textos. Um do Brasil e outro 
da Espanha. Os materiais tratam basicamente de: transmidialidade e as estratégias de mercado, 
audiência, sustentabilidade, construção cognitiva.

Mesa 11 - Inclusão, Transformação Social e Tecnologia: Uma das mais amplas em números de 
trabalhos, recebendo 10 pesquisas, sendo duas da Espanha e o oito do Brasil. Há uma diversidade de 
temas, abordagens, metodologias que foram utilizadas, dentre as quais podemos citar: movimento 
feminista, comunicação, organizações, empresas, leituras críticas, comunicação centralizadoras, 
homogeneizantes e hierárquicas das empresas, olhar organizacional; direitos à liberdade, à educação, 
à participação política, à segurança, às escolhas sexuais, à expressão de pensamentos, processos 
sociais e históricos, análise indutiva e interpretativa, mensagens publicitárias, conteúdos sexistas, 
divisão sexual do trabalho, auto-regulamentação, análise de conteúdo, violência machista, indústria 
publicitária, agências de publicidade, representação, desigualdades, criatividade, anunciantes, 
sócio-economia, pessoas com deficiência, mundo do trabalho, jornalismo, emprego, estabilidade, 
desnaturalização do androcentrismo , currículo, meio digital, ativismo online para combater o 
assédio, violência de gênero contra mulheres, Jogos Eletrônicos, quadrinhos, comics, ciberbulling, 
ciberfeminismo, fenômeno infocomunicacional, Paradigma Tecnológico, político, educacional e 
comunicacional, além de internet, Big Brother Brasil etc.
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Mesa 12 - Ativismo midiático, democracia e Justiça social: Com um número expressivo de 
texto se considerado a partir dos outros grupos, os temas trataram de algumas metodologias e 
as abordagens foram significativamente variadas. Entre elas podemos citar: fontes jornalísticas, 
deontologia, jornalismo, democracia, público e provado, ecossistemas, argumento, prática midiática, 
estratégias, movimento político antissistema, análise dos partidos políticos, online, estratégias de 
comunicação, descontentamento popular, partidos políticos PSL e M5S (Brasil e Itália), violência, 
contexto social, políticas legislativas, patriarcal. Alguns tratam do conflito político e social, segurança 
para os jornalistas, atos de violência, manifestações sociais, organismos internacionais, Unesco, 
liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Há também trabalhos que pautam suas reflexões em 
sobre memórias coletivas, ditadura militar, mobilização social, redes digitais, feminicídio, mulheres 
negras, discursos com vieses machistas, homofóbico e racistas, estudo comparativo, mídia radical, 
dia das mulheres, marchas femininas, jornalismo para a paz. Outros temas também foram tratados, 
como: hermenêutica, ocupação de espaços públicos, veganismo, legislação denominada Cota de 
Tela, Economia Política da Comunicação e da Cultura, além de Representação Política da Mulher e 
eleições.

Meistudies, 2020, adaptado pela autora, 2021.

A análise prévia dos 68 textos mostra a diversidade de olhares, de 
temas, de metodologia e, principalmente, outros e novos conceitos para 
analisar o cenário comunicativo na perspectiva da Nova Ecologia dos 
Meios. Os materiais trazem reflexões críticas e resultados, evidenciando 
algumas singularidades das regiões e de suas/seus pesquisadoras/es. É 
possível perceber aspectos que nos aproximaram, como por exemplo, 
as manifestações sociais, formas e formatos da mídia massiva, a luta 
por justiça e inclusão social e democracia.

Do mesmo modo, foi possível observar que parte significativa do 
referencial teórico-metodológico está amparada em estudos recentes, 
em especial textos escritos a partir dos anos 2000, particularmente da 
segunda década do século XXI.

Há algumas referências dos 1970, 1980, 1990 em clássicos como: 
Beauvoir, Simone. (1970). O segundo sexo: Fatos e Mitos. São Paulo: 
Difusão Européia do Livro e Tuchman, Gaye. (1983). La producción 
de la notícia: estúdio sobre la construcción de la realidad. Barcelona: 
Gustavo Gili. Também, há muitas referências em textos que estão 
disponibilizados na web, resultados de outras pesquisas, mostrando 
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proximidades e a importância da web na divulgação e no acesso da 
produção científica produzida.

O tema mulher, como sujeito da pesquisa, aparece em alguns tra-
balhos. Porém, grande parte do material traz a temática mulher como 
‘direcionamento das análises ou componentes da pesquisa’, originando 
suas reflexões a partir do exercício prático da comunicação em suas 
mídias massivas e nos movimentos comunicativos sociais, quer refle-
tindo sobre novas formas ou formatos, quer através de outros processos 
produtivos. Contemplam, igualmente, técnicas de uso de equipamentos 
comunicativos, história e evolução dos meios etc. Também, estão pre-
sentes as discussões sobre políticas, liberdade de expressão, desinfor-
mação, economia política da comunicação, ficção televisiva, fotografia, 
redes e tecnologias comunicativas, educação, publicidade, entre outros. 
Essas miradas evidenciam a comunicação e suas perspectivas como focos 
centrais dos trabalhos e reforçam a multidisciplinaridade do campo, ao 
buscar empréstimos em áreas e disciplinas como: Sociologia, História, 
Geografia, Educação, Tecnologia, Artes, Comunicação, os estudos 
feministas, a gamificação, entre outros. Marcados pela produção de 
sentido, em estreita relação com a Nova Ecologia dos Meios, se pautam 
na transformação social, nas estratégias de mercado, no jornalismo, 
na publicidade, no cinema e audiovisual, no rádio, na fotografia, na 
educação, no ativismo midiático, entre outros.

Não foi possível sistematizar a construção do referencial bibliográ-
fico e das citações utilizadas nos textos apresentados. A forma como a 
norma APA (American Psychology Association) possibilita assinalar o 
referencial teórico com a abreviação do primeiro nome, não oportuniza a 
análise para identificar autoras e autores presentes nas referências citadas, 
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ocorrendo o mesmo nas citações no corpo dos textos. Uma sugestão 
seria adotar como padrão a utilização do nome completo em todas as 
referências utilizadas (bibliográficas e textuais), sendo essa uma forma 
de dar visibilidade para o referencial teórico-metodológico utilizado. 
Foi possível observar poucas autocitações.

Dando continuidade as análises para observar a presença feminina, 
o quadro 4 desmembra as palavras-chave utilizadas nos textos. Foram 
encontradas 298 palavras, com poucas repetições. Para sistematizar, 
utilizando o critério de ‘similaridade’, optou-se por dividir em quatro 
grupos: feminino, feminina, feminismo; gênero; mulher, mulheres e 
diversas, que contempla palavras que tratam ou lembram o universo 
feminino, mas sem utilizar as palavras anteriores destacadas nos outros 
grupos. No último (diversas) estão palavras-chave como: feminicídio, 
patriarcado, violência, corpos, revistas AzMinas e Mujeres, aborto, 
Bru Rovira, Bell Hooks, Karim Aiounz, Cici Pinheiro, Vibeke Sorensen, 
Ximena Cuevas, maternidade, C(elas), cineastas negras, protagonismo, 
fotógrafas, entre outras, que remetem ao universo de estudos sobre 
mulher e feminismo.

É necessário destacar que em parte significativa do material analisado, 
embora em alguns casos traga a perspectiva feminina em suas reflexões, 
as palavras-chave, normalmente em número de quatro em cada texto, 
não fazem nenhuma referência ao universo feminino. Isso reforça o 
argumento de que em poucos casos o ‘sujeito’ da investigação era pro-
tagonizado pela ‘mulher ou gênero ou feminismo’, sendo muitas vezes 
encontradas de forma tangencial ou exemplificando algumas análises.
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A representatividade das palavras-chave que trazem representati-
vidade ao universo representado alcançou 18% (53) de todo o material 
analisado. Os dados estão detalhados no quadro 4, a seguir. São elas:

Quadro 4
Palavras-chave utilizadas, 2020

Palavras-chave - tema do evento

Mesa

Número 
de 

palavras-
chave

Feminino 
Feminismo 
Feminina

Gênero Mulher 
Mulheres

Diversas 
(Feminismo/

mulher)

Total de 
palavras-
chave que 
remetem 

ao universo 
feminino

Palavras-
chave que 

não remetem 
ao universo 

feminino

1 - Fotografia 23 1 0 2 1 4 19

2 - Educação 
no Ecossitema 
Midiático

31 2 0 0 0 2 29

3 - Cinema e 
arte visual 42 4 0 1 9 14 28

4 - Rádio e 
transformação 
midiática

11 0 0 0 1 1 10

5 - Ecologia 
dos Meios e 
Jornalismo

24 1 1 1 4 7 17

6 - Publicidade 
e Estratégias de 
Mercado

20 0 0 1 0 1 19

7 - Arte, 
Gamificação 
e Narrativas 
Complexas

9 1 0 0 0 1 8

8 -Inovação e 
Tecnologia 13 1 1 0 0 2 11
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9 - Produção 
de sentido na 
Nova Ecologia 
dos Meios

18 0 1 0 0 1 17

10 - Narrativas 
Trasmídia 10 0 0 0 0 0 10

11 - Inclusão, 
transformação 
social e 
tecnologia

53 4 5 0 0 9 44

12 - Ativismo 
midiático, 
democracia e 
justiça social

44 4  2 5 11 33

Totais 298 16 8 7 22 53 245

Meistudies, 2020, adaptado pela autora, 2021.

As palavras-chave “feminina, feminino e feminismo” são as mais 
utilizadas, acompanhadas de gênero e mulheres/mulher. As mesas: 
Cinema e Audiovisual; Ativismo midiático, democracia e justiça social; 
Inclusão, transformação social e tecnologia foram as mais representa-
tivas na utilização de palavras representando o universo feminino nos 
trabalhos apresentando no evento.

Em uma análise mais diretiva e detalhada é possível afiançar que as 
miradas trazidas nas investigações direcionam para escopos e objetivos 
que despertaram o interesse das autoras/es para a presença feminina 
no universo do Ecossistema Midiático, quer pela experiência ou por 
situações vividas em suas regiões ou ainda pela área de conhecimento 
onde estão inseridas. Assim sendo, em alguns textos observam-se pistas 
sobre a ‘presença’ feminina em estudos de comunicação. Outro detalhe 
importante é com relação à variedade de palavras-chave que remetem 
ao universo feminino, como destacado anteriormente. São amplas, 



564

meistudies

diversificadas e demonstram a multiplicidade de enfoques trazidos 
pelos trabalhos apresentado.

A última etapa da análise buscou sistematizar e quantificar a parti-
cipação de pesquisadoras/es nos trabalhos apresentados, objetivando 
demonstrar as autorias dos textos. O quadro 5 mostra a divisão das 
contribuições, por mesa temática e gênero.

É importante assinar que está pesquisa, por integrar uma inves-
tigação mais ampla, mantém as mesmas características das escolhas 
teórico-metodológicas da investigação base. Portanto, suplanta a crí-
tica essencialista da dualidade (mulher/homem) e se pauta no gênero 
enquanto categoria para análise histórica, rejeitando o caráter fixo e 
permanente da oposição binária presente na construção hierárquica 
da relação entre masculino e feminino. Desta forma, “em lugar de 
procurar as origens únicas, temos que conceber processos tão ligados 
entre si que não poderiam ser separados. (...) Temos que nos perguntar 
mais frequentemente como as coisas acontecem para descobrir porque 
elas acontecem” (Scott, 1995, p. 20). O estudo também se pauta pela 
formulação de Michelle Rosaldo (1980, p. 362), quando afirma que 
“temos que procurar não uma causalidade geral e universal, mas uma 
explicação significativa (...)” do por que, entendendo que o lugar da 
mulher nos estudos comunicativos não é “diretamente o produto do 
que ela faz, mas o sentido que as suas atividades adquirem através da 
interação social concreta”, presentes na história da comunicação na 
América Latina.

Assim, as colaborações das mulheres nas mesas de trabalho estão 
sistematizadas no quadro 5, a seguir.
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Quadro 5
Presença feminina na autoria dos trabalhos apresentados, 2020

Mesa 
Temática Tema das mesas M* H* M/H* H/M* M/M* H/H* Totais

1 Fotografia 2 1 1 0 0 1 5

2 Educação no Ecossitema 
Midiático 3 2 1 0 2 0 8

3 Cinema e arte visual 4 1 0 1 4 0 10

4 Rádio e transformação midiática 1 1 0 1  0 3

5 Ecologia dos Meios e Jornalismo 0 2 1 0 3 0 6

6 Publicidade e Estratégias de 
Mercado 0 0 0 0 3 1 4

7 Arte, Gamificação e Narrativas 
Complexas 0 0 3 0 0 0 3

8 Inovação e Tecnologia 0 0 0 0 1 2 3

9 Produção de sentido na Nova 
Ecologia dos Meios 2 1 0 1 0 0 4

10 Narrativas Trasmídia 0 2 0 0 0 0 2

11 Inclusão, transformação social e 
tecnologia 3 1 0 0 4 2 10

12 Ativismo midiático, democracia e 
justiça social 4 1 2 1 2 0 10

Totais 19 12 8 4 19 6 68

Nota. São trabalhos produzidos individualmente por M = mulheres; H = homens. 
Coletivamente, estando na ordem da letra a referência da primeira autoria, assim: M/H 
= mulher/homem; H/M = homem/mulher. Os trabalhos H/H e M/M externam pesquisas 
coletivas formadas por um gênero. Meistudies, 2020, adaptado pela autora, 2021.

Grande parte dos trabalhos, 38 textos, 52% do total, são pesquisas 
produzidas ou integradas somente por mulheres. Se adicionarmos a 
presença feminina como primeira autoria (com a presença do homem 
na equipe), o volume final atinge 46 produções, representando 68% de 
todo o material. Se somarmos os outros trabalhos com a presença femi-
nina em autoria H/M, perfazem 74% das investigações. Isso demonstra 
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que a temática geral do evento despertou o interesse das mulheres para 
apresentarem as pesquisas que estão sendo realizadas.

As mesas mais representadas com a presença feminina foram: 
Cinema e Audiovisual (9); Ativismo midiático, democracia e justiça 
social (9) e Inclusão, transformação social e tecnologia (7), reforçando 
a análise das palavras-chave e evidenciando a importância da presença 
feminina para assinalar essa representatividade. É interessante obser-
var que as perspectivas de “Inovação e Tecnologia” (1) e “Narrativas 
Transmídia” (0) são poucos explorados pelo e no universo feminino 
das pesquisadoras.

No quadro dos trabalhos apresentados pelo gênero masculino as refle-
xões sobre “Inclusão, transformação social e tecnologia, representam as 
escolhas, com 3 inserções. Um detalhe que chama a atenção é a presença 
da palavra “transformação”, presente nos diversos textos apresentados 
nas várias mesas. Em alguns trabalhos esses câmbios apontam para 
as mídias frente às tecnologias digitais e para a linguagem midiática, 
mas também evidenciam que as transformações não ocorrem somente 
pela evolução tecnológica, mas por outras incorporações e formas de 
analisar o fazer comunicativo, como na produção e na maior presença 
feminina nesses cenários.

Nos trabalhos em parceria, a maioria é resultado de pesquisa, sendo 
assinadas em conjunto entre orientador/a e orientandos/as ou mesmo 
entre docentes da mesma instituição.

Há alguns temas/pautas de estudos mais recentes, como narrativas 
transmídia, gamificação, Ecologia dos meios. Outros mais recorrentes nos 
estudos da área, como jornalismo, fotografia e educação. Algumas pautas 
investigadas assinalam o momento pandêmico que o mundo atravessa 
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e as dificuldades, em especial, com relação aos espaços de isolamento 
social exigidos para redução da contaminação pelo SARS-CoV-2, vírus 
causador da COVID-19 e suas variantes. Em muitos trabalhos a vio-
lência é a tônica, em especial nas análises que trazem a mulher como 
exemplo dos diagnósticos realizados.

Finalmente, é preciso assinalar que a coordenação do evento teve 
o cuidado de convidar somente mulheres para as conferências magis-
trais, e nesse caso direta ou indiretamente a presença feminina esteve 
mais bem representada. Porém, embora os trabalhos e as conferências 
com a participação feminina tenham sido maioria, os resultados não 
mostram de forma significativa o protagonismo feminino nas análises 
que foram empreendidas.

Considerações Finais

O mundo encontra-se em uma “batalha incansável” contra o novo 
Coronavírus (COVID-19), que assola países, afetando todos os setores 
da sociedade, inclusive o educacional, fazendo com que povos e nações 
busquem alternativas de proteção, combate e formas de manterem-se 
ativos em suas atividades cotidianas, respeitando as determinações das 
autoridades de saúde para isolamento e o distanciamento social.

Sim, o Brasil amarga quase 600 mil mortes pelo Covid-19. Olhando 
para o cenário cheio de incertezas quanto à vacinação geral da popu-
lação em especial no Brasil, nos vemos envoltos em uma série de 
outras crises, como a financeira e social, além da sanitária. Os índices 
de violência aumentam em todas as frentes e a mulher tem sido uma 
das grandes vítimas. É um quadro perverso que combina altos índices 
de desemprego, pobreza, fome, falta de atendimento em saúde, altos 
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níveis de desemprego, aumento da carga de trabalho e das atividades 
domésticas, entre outras.

Os resultados expostos por diversos indicadores sociais mostram 
que aliado a crise sanitária, as desigualdades já existentes estão sendo 
ampliadas. São cerca de 14 milhões de famílias na linha da extrema 
pobreza (famílias que vivem com R$ 89 mensais por pessoa) (“Mais de 
14 milhões de famílias brasileiras estão na linha da extrema pobreza”, 
2021). Com referência ao quadro da violência contra mulher, o trabalho 
“Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, 3º edição, 
2021, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) 
e Datafolha mostram que:

1 em cada 4 mulheres brasileiras (24,4%) acima de 16 anos afirma 
ter sofrido algum tipo de violência ou agressão nos últimos 12 meses, 
durante a pandemia de covid-19. Isso significa dizer que cerca de 
17 milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou 
sexual no último ano. (...) 52,6% afirmam que permaneceram mais 
tempo em casa. (...) 48,0% afirmam que a renda da família dimi-
nuiu. (...) 33,0% perderam o emprego. (...) Para 44,4%, o período 
da pandemia de covid-19 significou também momentos de mais 
estresse no lar. (FBSP, 2021, p. 9)

Há outras tantas violências físicas, psicológicas, de não respeito 
aos direitos e a vida, de falta de moradia e alimentação, de atendimento 
médico etc. Talvez todo esse conjunto possa ser uma justificativa para 
os estudos sobre violência, feminicídio etc., presentes nas pesquisas 
analisadas.

Estes resultados, ainda inicialmente sistematizados, permitem obser-
var que há um conjunto de produções comunicativas, variando entre 
livros, textos, entrevistas etc., que formaram o referencial utilizado. 
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Porém, a presença feminina latino-americana é pouco assinalada e 
referenciada. Essa assertiva precisa ser aprofundada na investigação 
que segue em desenvolvimento, objetivando conhecer quais teorias e 
metodologias elas trazem como contribuição para a formação do Pen-
samento Comunicacional Latino-Americano (PCLA). Assim, ainda 
é necessário um direcionamento mais focalizado para que os estudos 
mostrem a presença feminina como protagonista (sujeito ativo) daquilo 
que está sendo investigado, evidenciando sua presença e produção na 
amplitude da multidimensionalidade comunicacional, demonstrando 
as interrelações dialéticas da mulher, presentes no processo analisado. 
Embora os resultados alcançados nos trabalhos apresentados sejam 
importantes para construção do conhecimento sobre a participação da 
mulher nos estudos em comunicação, eles não se constituem em objetivo 
central de análise para a investigação mais ampla que está em curso. 
Contudo, trazem dados importantes que propiciam o conhecimento sobre 
a multiplicidade de olhares e perspectivas que vem sendo empreendidas 
com presença feminina.
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As narrativas de gênero na câmara federal: uma 
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O ambiente político esteve, por muito tempo, restringido aos 
homens, sendo o direito ao voto uma conquista recente das mulheres. 
No Brasil, o direito ao voto feminino foi obtido em 1932, durante o 
Governo Vargas. Contudo, a conquista não foi plena para todas as 
mulheres do país: poderiam votar as mulheres casadas, desde que o 
marido as autorizasse; mulheres viúvas e solteiras com renda própria. 
As restrições foram retiradas em 1934, por meio do Código Eleitoral, 
e em 1946, a obrigatoriedade do voto foi também estendida para elas 
(Marques, 2019; Miguel & Biroli, 2014).
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As eleições de 2018 foram históricas para a participação feminina 
com 77 deputadas federais eleitas, aumentando para 15% as cadeiras 
ocupadas por mulheres no Congresso. Apesar do espaço conquistado, 
de acordo com um levantamento realizado pela ONU Mulheres em 
parceria com a União Interparlamentar (UIP), o Brasil ocupa a posição 
de número 154 em um ranking de 174 países, sobre a participação femi-
nina no Parlamento (“Bancada feminina na Câmara será composta por 
77 deputadas na nova legislatura”, 2019). Se, por um lado, a participa-
ção feminina vem crescendo, por outro, ela está longe de representar o 
número de eleitoras no Brasil. De acordo com o site do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), o número de mulheres, em 2018, era de pouco mais 
de 77 milhões de eleitoras, o que representa aproximadamente 52% do 
total de eleitores (“Estatísticas do eleitorado – Por sexo e faixa etária”, 
2016). Somos a maioria no eleitorado, mas ainda estamos longe de 
alcançar um equilíbrio entre as candidaturas por gênero.

Essa desigualdade na representação feminina na política é reflexo de 
toda uma sociedade marcada pela dominação masculina que atua dimi-
nuindo e oprimindo as mulheres em outras esferas da vida, como: vida 
privada, sexualidade, trabalho. Dominação esta que é atravessada pelos 
processos comunicacionais e faz-se presente na mídia tradicional (Dantas, 
2019), mas que encontra resistência por meio dos movimentos sociais 
e nos espaços de desintermediação (Lévy, 1998) proporcionados pelo 
crescente acesso às redes sociais online e os processos de midiatização 
(Carlón, 2015). Esses processos tem alterado os fluxos comunicacionais 
e informacionais, permitindo que agentes, antes às margens da esfera 
de produção da mensagem, participem do processo comunicacional 
de forma mais ativa, como consumidores e produtores de conteúdo. 
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Esse fator contribui para que os campos alterem sua lógica em função 
dos atravessamentos e novos circuitos de comunicação (Braga, 2012), 
como ocorre no Campo Político.

Neste sentido, por meio Análise de Conteúdo das Redes Sociais 
Online (Cervi, 2018), espera-se que o estudo contribua para compreender 
quais mensagens foram veiculadas relativas ao gênero no Twitter, pela 
líder da Bancada Feminina na Câmara, coordenadora da Coordenadoria 
dos Direitos da Mulher de abril de 2019 a abril de 2021, professora 
Dorinha Seabra (DEM-TO).

Midiatização e Redes Sociais Online

A sociedade contemporânea está estruturada e ambientada pelo 
campo midiático, ao mesmo tempo, as transformações e o desenvol-
vimento de novos suportes comunicacionais interferem nos processos 
sociais e na forma com que os sujeitos interagem com o mundo, com 
a sociedade e formam a si próprios. A comunicação passa, então, a ser 
mediada. A interação face a face, aos poucos, começa a conviver com 
outras formas de interação, agora, mediadas por suportes tecnológicos, 
como telefone, rádio, televisão e internet. Os meios de comunicação, 
inseridos nesse processo, passaram a interferir na forma como o sujeito 
percebe a realidade e constrói seu referencial de mundo (Rodrigues, 
2001; Thompson, 2008). Todas essas mudanças colaboraram para a 
ascensão das sociedades modernas, para a dissociação entre tempo e 
espaço (Thompson, 2008), para diferenciar o existir do existir publi-
camente (Rubim, 2000).

O campo midiático, conforme Miguel e Biroli (2010), altera o campo 
político de diferentes modos, dentre eles: (1) a mídia é a principal 
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ferramenta de contato entre os atores políticos e os cidadãos, substituindo, 
em certa medida, os esquemas tradicionais da política; (2) o discurso se 
adapta às mídias; (3) a mídia é a principal responsável pela construção 
e disseminação da agenda pública; e, por fim, (4) os candidatos pas-
sam a se preocupar com a gestão da própria visibilidade. Todavia, vale 
lembrar que o campo político ainda possui suas especificidades e certa 
autonomia, principalmente, na política de bastidores. Desse modo, o 
campo midiático possui certas limitações em sua relação com os demais, 
sendo uma relação de constantes tensões.

Ao pensarmos nas últimas décadas e na velocidade das transforma-
ções impulsionadas pela internet, tem-se a midiatização como conceito 
importante. Apesar de ser um conceito em construção, as sociedades 
em vias de midiatização apresentam características comuns, como os 
atravessamentos dos campos pela comunicação. Além disso, há a possi-
bilidade do cidadão comum, antes distante dos centros de produção de 
informação e de sentidos, ser também produtor, crítico e disseminador 
de conteúdo (Braga, 2012). Para Muniz Sodré (2016, p. 109) a midia-
tização é uma elaboração conceitual para abrigar uma nova orientação 
sobre a realidade, capaz de atravessar as relações sociais pela mídia, 
“constituindo - por meio do desenvolvimento acelerado dos processos 
de convergência midiática - uma forma virtual ou simulativa de vida, 
a que damos o nome de bios midiático (ou bios virtual)5”.

No entanto, é válido salientar que esse processo não é determinado 
pela tecnologia e sua evolução, mas pela apropriação da mesma pelas 
pessoas nos mais diversos contextos sociais e históricos. Assim, o 

5. Para Sodré (2015), o bios midiático refere-se a um novo tipo de gramática, uma 
nova forma de conectar e redefinir o comum.
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campo comunicacional e suas complexidades têm o ser humano como 
fator determinante, para além das máquinas. Nesse cenário, os novos 
circuitos comunicacionais abalam as estruturas dos campos sociais, 
os quais devem se adaptar à sua lógica e tentar reaver a legitimidade e 
poder (Braga, 2012; Fausto Neto, 2010).

No contexto de midiatização, o campo midiático apresenta-se como 
agente de mudança sócio-cultural, no qual a própria mídia se confunde 
com outros processos sociais (Hjarvard, 2012). Nesse sentido, a midiati-
zação se caracteriza como um processo de “dupla face”, em que a mídia 
se coloca como uma instituição semi-independente na sociedade, que as 
demais devem se adaptar em maior ou menor grau, ao mesmo tempo em 
que oferecem os meios pelos quais os atores sociais e as instituições se 
comunicam. “A sociedade contemporânea está permeada pela mídia de 
tal maneira que ela não pode mais ser considerada como algo separado 
das instituições culturais e sociais.” (Hjarvard, 2012, p. 54).

Outros autores consideram que vivenciamos um processo de hiper 
midiatização. Verón (1997) considera que a sociedade contemporânea 
já se encontra em um estado de hiper-midiatização, devido ao caráter 
global do processo. Agora, a ambiência vivenciada evidencia o campo 
comunicacional como transdisciplinar, por observar os atravessamentos 
nos mais distintos campos sociais e nos mais diferentes níveis. É esse 
atravessamento que altera o jogo político, as formas de compreender e 
significar o mundo e coloca o campo comunicacional como fator rele-
vante nos desdobramentos dos processos vivenciados pela sociedade. 
Ou seja, torna-se impossível observar os fenômenos sociais sem ser à 
luz da comunicação e seus diferentes suportes.
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Carlón (2015), por sua vez, considera que a sociedade contem-
porânea se organiza cada vez mais de acordo com o desempenho da 
mídia, sendo esse processo marcado pela ascensão da internet e suas 
redes sociais online e a emergência da web 2.0, vistos por muitos como 
atributos comunicacionais “horizontais”. No entanto, esse processo de 
(hiper) midiatização gera ainda mais tensão entre a mídia e os diferen-
tes campos sociais, bem como, implica na circulação das informações, 
como apontado por outros autores. Carlón (2015) ainda argumenta que 
essa emergência das redes sociais digitais gera tensões com as mídias 
tradicionais, uma vez que não necessitam da legitimação dos meios 
massivos para se expressar publicamente, por serem também meios 
de comunicação. Para o autor argentino, isso ocorre também porque 
na contemporaneidade há um descontentamento e crescente desigual-
dade, gerando suspeitas e desconfiança sobre quem comunica e suas 
intenções, como também, os profissionais e pessoas comuns tornam-se 
disseminadoras de conteúdo. Algo já discutido por Pierre Lévy (1998) 
e denominado como desintermediação.

Em uma visão ciber otimista, Lévy (1998): a intermediação tradicio-
nal, representada pelos meios de comunicação tradicionais e veículos 
jornalísticos de prestígio, passam a conviver com novas formas de 
intermediação, capilaridades relacionais, das inteligências associadas 
e hipertextos. Os novos processos partem dos próprios atores sociais e 
correspondem aos seus próprios interesses e necessidades. “Até agora, o 
espaço público de comunicação era controlado através de intermediários 
institucionais que preenchiam uma função de filtragem e de difusão entre 
os autores e os consumidores de informação: estações de televisão, de 
rádio, jornais, editoras, gravadoras, escolas, etc. Ora, o surgimento do 
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ciberespaço cria uma situação de desintermediação, cujas implicações 
políticas e culturais ainda não terminamos de avaliar.” (Lévy, 1998, p. 45)

Para Lévy (1998), esse processo seria positivo, pois a informação 
torna-se mais rica, pela possibilidade de participação de novas vozes 
marginalizadas pelos veículos tradicionais, construindo o que ele con-
sidera como inteligência coletiva. O autor ainda chama a atenção para 
o fato de uma notícia não ser “verdadeira” só por estar na TV - veículo 
tradicional. Mas há que se fazer ressalvas. Em meio aos últimos anos 
e o boom das fake news, nota-se a relevância do jornalismo e veículos 
tradicionais, os quais fazem a apuração dos fatos e não simplesmente os 
compartilham sem qualquer tipo de verificação, conforme tem ocorrido 
na internet e suas diversas plataformas de comunicação. Vale ressaltar 
que as notícias falsas têm interferido nos processos eleitorais e são 
usadas como ferramenta de campanha.

Dentre as diferentes plataformas e redes sociais proporcionadas 
como canal de interação e até desintermediação, via web, está o Twitter. 
O Twitter foi criado em 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams e Biz Stone, 
nos EUA, e desde 2007, o microblog oferece troca de mensagens, com-
partilhamento de textos curtos, vídeos e imagens, tendo também como 
uma de suas principais ferramentas o Trending Topics, o qual oferece 
aos usuários uma espécie de ranqueamento dos assuntos mais falados 
no momento. Além disso, a rede social está disponível em 35 idiomas 
e conta com mais de 300 milhões de usuários ativos todos os meses. 
O app chegou ao Brasil em 2008, sendo traduzido para o português 
apenas no ano seguinte. O país é um dos 10 países com maior número de 
usuários na rede social, com 8,28 milhões de usuários ativos, em 2019.
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Mulher, Mídia e Política

Muitas das vezes, a representação mental do que é masculino ou 
feminino baseia-se na diferenciação biológica, enquanto fator relevante 
na formação das identidades. Historicamente, essa diferenciação foi 
utilizada para reduzir o gênero a um perfil de personalidade, uma identi-
dade binária fundamentada nas diferenças. Ao masculino são atribuídas 
características que se relacionam à vida pública e a predominância da 
razão. Enquanto, para o feminino – sua negação – está baseado na vida 
privada, restrito ao lar, em que predomina a emoção. Esses pontos de 
vista foram moldados a partir de uma visão unilateral (Colling, 2004). 
Esta visão equivocada foi apontada pela filósofa Simone de Beauvoir 
(2009), a qual descreve a construção do gênero como social. Tudo isso 
ainda se mostra presente no imaginário social, perpetuando sistemas 
de opressão e dominação masculina6. Nesse sentido está a importância 
das discussões de gênero, uma vez que o termo expõe esse modelo e o 
aponta como representação e construção sociais. Fundamentado nessa 
estrutura de dominação masculina, o gênero feminino ainda carrega 
seus estigmas (Goffman, 1988). O estigma do feminino é associado 
à incapacidade, habilidades tidas como “inferiores” se comparadas às 
dos homens. Mesmo com as conquistas e luta feminista, o estigma do 
feminino ainda interfere na forma como a mulher se porta e é julgada 
socialmente.

Na política, Schwartzenberg (1977), ao descrever os personagens 
políticos, traz a figura feminina dentro de dois aspectos: a “a-mulher” e 

6. De acordo com Miguel & Biroli (2014), o termo dominação masculina é uma 
atualização do patriarcado, uma vez que, na sociedade atual, as instituições 
patriarcais foram modificadas, contudo, a dominação masculina permanece.
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o “acessório”. Em “a-mulher”, o “a” vem como negação. Isto se refere 
ao número baixo de mulheres em cargos de chefia e cargos políticos, o 
que reforça a ideia do espaço público como “tipicamente masculino”. 
Nesse sentido, a mulher em um cargo governamental distancia-se da 
identidade feminina, portando-se como os homens, uma espécie de 
“travesti político”. Já a mulher como “acessório” pode ser observada 
na imagem das primeiras-damas, muito acionadas para complementar a 
imagem do marido e conferir a ele simpatia. No entanto, a participação 
feminina é de grande importância para o debate de pautas e aprovação 
de leis que atuem na defesa das mulheres e seus direitos.

No Brasil, dos últimos anos até hoje, o debate público em torno de 
questões feministas tem ganhado força. Temas como assédio, aborto, 
maternidade e carreira também ganharam espaço no cenário político. 
A luta feminina conquistou leis que conferem proteção em uma socie-
dade ainda marcada pela dominação masculina, misoginia e sexismo: a 
importunação sexual passou a ser considerada crime (Lei 13.718/18); em 
março de 2015, entrou em vigor a Lei do Feminicídio (Lei 13.104/15), a 
qual atua quando o assassinato envolve violência doméstica e/ou fami-
liar ou ocorre por questões ligadas ao gênero; e a Lei Maria da Penha, 
sancionada em agosto de 2006, que cria mecanismos para a prevenção 
e constranger a violência doméstica e/ou familiar contra a mulher.

Há certos comportamentos e expectativas sobre a presença e parti-
cipação feminina na política. Considerando a “natureza” socialmente 
colocada como “feminina”, espera-se das mulheres dois comportamen-
tos: ser diferente do comportamento masculino, menos competitivo, 
cumprindo a exigência social e identitária de diferenciação entre os 
gêneros e humanizando o espaço público; ou afastar-se completamente 
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das marcações de feminilidade, como o tom de voz, algo marcante na 
preparação da ex-premier britânica, Margareth Thatcher, que teve de 
realizar um treinamento com fonoaudiólogos para baixar seu tom de voz, 
considerado muito agudo e inadequado para o cargo público. No fim 
das contas, nenhum dos ideais podem ser completamente alcançados. 
Assim, as mulheres que entram no espaço público/político precisam 
se adaptar às regras e normas vigentes, no entanto, as adaptações ten-
dem a invalidar ou reforçar as marcas de feminilidade (Dantas, 2019; 
Jamieson, 1995).

E as dicotomias e incoerências nas expectativas relativas às mulheres 
no poder continuam. Espera-se que as pautas defendidas pelas mesmas 
se relacionem ao papel esperado das mulheres: a preocupação deve estar 
voltada para questões do mundo privado e ao cuidado como Educação, 
Saúde, entre outros (Dantas, 2019; Miguel & Biroli, 2014). No entanto, 
quando os temas se voltam para especificidades das políticas de gênero 
e reprodutivas, como aborto, logo são rechaçados e sofre derrotas no 
legislativo, com uma grande ofensiva da bancada religiosa (Dantas, 2019).

Jamieson (2995) conceitua como double binds (ligações duplas) 
observa como a tendência do psicológico humano, diante de situações ou 
pensamentos complexos, divide-se em bem/mal, verdadeiro/falso, entre 
outras formas de dicotomizar. Essa mesma lógica apresenta-se como um 
problema quando aplicada às escolhas possíveis destinadas às mulheres, 
em especial na política. A autora reforça que, no entanto, nenhuma das 
opções é a correta, quando aplicadas às mulheres. As oposições útero/
cérebro, silêncio/vergonha, a mesma coisa/diferença (quando aplicado 
a diferença ou aproximação ao esperado dos homens), feminilidade/
competência, e idade/invisibilidade.
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Não obstante, as mulheres que adentram no mundo político devem 
se adequar ao máximo aos padrões impostos socialmente. “Na campa-
nha eleitoral brasileira em 2010, todas as alterações no visual da então 
candidata Dilma Rousseff foram repercutidas nos mínimos detalhes 
pela imprensa brasileira, desde as pequenas cirurgias estéticas até o tom 
exato da coloração de cabelos utilizado por Rousseff.” (Dantas, 2019, 
p. 106). Adequar-se para ser mais facilmente aceita: algo que vale para 
todas as mulheres em todos os aspectos da vida.

Metodologia e Corpus de Análise

Foram coletadas, por meio do software Twitonomy, todos os tuí-
tes, compondo um total de 3.197, publicados pelo perfil no Twitter 
da Deputada Federal Professora Dorinha (DEM-TO). Para compor o 
corpus de análise, foi selecionado o período referente ao período no 
qual a mesma esteve na coordenação da Coordenadoria dos Direitos da 
Mulher (abril de 2019 a abril de 2021). O intuito é observar se a nar-
rativa de gênero perpassa, ou não, as publicações da deputada, quando 
a mesma ocupa um dos cargos mais importantes na luta pelo direito e 
defesa das mulheres, bem como, quais os conteúdos relacionados ao 
feminino aparecem nas mensagens.

Em seguida, os tuítes foram analisados via Iramuteq, software capaz 
de realizar a análise de conteúdo textual por meio das aproximações 
semânticas. Por meio do Iramuteq será possível investigar, de modo 
estatístico, os discursos presentes nas publicações, a partir da identifica-
ção do contexto, vocabulário, separação e especificidade das palavras, 
nuvem de palavras entre outros recursos. Desse modo, o programa 
delimita, de forma objetiva, as categorias de acordo com as recorrências 
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e aproximações lexicais das mensagens. Os passos de análise foram 
norteados pela Análise de Conteúdo de Redes Sociais Online (Cervi, 
2018), a qual propõe uma

Análise de Conteúdo Automatizada com menor interferência pos-
sível de subjetividades do pesquisador na categorização textual. 
Na técnica apresentada aqui a unidade de análise é o termo/palavra 
isolado. Mede-se a presença total (número de citações do termo/
palavra), a presença relativa por subcorpus do texto (citações do 
termo/palavra no cluster temático) e as relações com outros termos/
palavras (presença em cluster). (Cervi, 2018, p. 8)

A aplicação do método se dá por meio do algoritmo de Reinert e 
permite a identificação de clusters e seus níveis de interação. O cluster 
faz “parte de um corpus textual que apresenta unidade interna” (Cervi, 
2018, p. 11). Isso pode se dar a partir de três etapas:

1. Dispor o material a ser testado usando o algoritmo de Reinert, 
por meio do software Iramuteq;

2. Reconhecimento dos clusters e quais os termos mais recor-
rentes;

3. A partir do banco de dados com os tuítes foram criadas variá-
veis que unem os termos que reproduzem temas e áreas afins.

Vale ressaltar que os dados foram trabalhados inicialmente antes 
de serem inseridos no software de mineração com uma limpeza prévia. 
Para fins metodológicos e considerando-se as próprias especificidades 
do programa Iramuteq, foram excluídos da análise os retuítes, tuítes com 
poucos caracteres, os hiperlinks e vídeos, assim, a análise foi feita com 
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base apenas nos textos publicados diretamente pela página da deputada 
no referido período.

Análise do Twitter @profdorinha da Dep. Professora Dorinha 
(DEM-TO)

Durante mineração dos dados e seu cruzamento com a leitura prévia 
das publicações puderam ser observadas seis grandes temáticas, sendo 
elas: Orçamento (emendas parlamentares) (Classe 1); Saúde e Pandemia 
(Classe 4); Bancada Feminina e Mulher (Classe 3); Reforma do Ensino 
Médio (Classe 5); Novo FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação) (Classe 2); e Eleições e apoio eleitoral (Classe 6). 
Para além, nota-se a utilização do Twitter como forma de prestação de 
contas (ou accountability), presente nas quatro temáticas citadas acima, 
para apresentar quais trabalhos estão sendo realizados em seu mandato 
na Câmara Federal, uma forma também de dialogar com o público, em 
especial, o público eleitor.

A partir da Análise de Conteúdo Automatizada foram gerados seis 
clusters com as seis categorias por aproximações lexicais e palavras 
mais recorrentes que as compõem, conforme a Figura 1 a seguir:
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Figura 1
Análise gerada pelo programa Iramuteq a partir dos Tuítes coletados

Elaborado pelas autoras utilizando Iramuteq.

As categorias analíticas foram construídas pelo método Reinert, 
conforme Quadro 1 a seguir, em que se aplicou a estatística de χ2 de 
Pearson. Os nomes das categorias foram determinados pelas autoras 
por meio da análise do conjunto de termos apresentados em cada classe.

Quadro 1
Nomeação das categorias por termos

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6

Termos 
com χ2 de 
Pearson 
(termos 
significativos 
por classes)

Real, milhão, 
recurso, 
município, 
UFT, centro, 
cidade, 
Tocantins, 
professor, 
destinar, 
garantir, 
liberar, 
pagamento.

FUNDEB, 
frente, 
Senado, 
misto, rede, 
parlamentar, 
Facebook, 
orçamento, 
educação, 
mobilização, 
novo, 
conversa.

Feminino, 
mulher, 
bancada, 
Câmara, 
parlamento, 
projeto, 
compor, 
diretor, 
líder, 
eleger, 
conquistar, 
política, 
reserva.

Vida, COVID, 
importante, 
criança, 
pandemia, 
coronavírus, 
mundial, 
futuro, 
violência, crise, 
conscientização, 
econômico, 
afetado, 
fundamental.

reforma, 
audiência, 
ensino 
médio, MP, 
provisório, 
especial, 
analisar, 
medida, 
comissão, 
tomar, ensino, 
PEC, tratar, 
permanente, 
proposta.

Prefeito, 
apoiar, visita, 
candidatura, 
receber, 
eleito, 
vereador, 
gabinete, 
candidato, 
reeleição, 
vice, 
professorado.
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% de 
ocorrência 14,2% 21% 15,5% 18,4% 18,4% 12,5%

Nome 
concedido às 
categorias

Orçamento 
(emendas 
parlamentares)

Novo 
FUNDEB

Bancada 
Feminina e 
Mulher

Saúde e 
Pandemia

Reforma do 
Ensino Médio

Eleições 
e apoio 
eleitoral

Elaborado pelas autoras.

A temática mais recorrente nas discussões da deputada, via Twitter, é 
“Novo FUNDEB (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)”, 
qualificada pelo software como Classe 2 (21%). Essa classe relaciona-se 
diretamente com a Classe 5, a qual discutiremos à frente. Vale ressaltar 
que a deputada foi relatora da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 
do FUNDEB, votada e aprovada em agosto de 2020 e regulamentada 
pela Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Nessas publicações, a 
democrata defende a aprovação do fundo e a defesa dos recursos que 
garantam a aplicação no desenvolvimento da educação básica pública 
(educação infantil, ensino fundamental, ensino médio), seja no ensino 
regular ou nas modalidades especiais, nas áreas rurais e urbanas, nos 
diferentes regimes de tempo e turnos, no amparo dos estudantes e na 
valorização dos profissionais da educação. Esse é um dos discursos 
mais recorrentes e uma das maiores lutas apresentadas pela deputada em 
sua rede social. No entanto, nessa temática, a deputada não apresenta 
nenhuma proposta exclusiva para o público feminino, sejam as alunas 
ou profissionais da área, tratando o tema de uma forma mais ampla.

As classes 4 e 5 aparecem com o mesmo percentual nos conteúdos 
analisados pelo software, ambas com 18,4% cada. Em “Reforma do 
Ensino Médio” (Classe 5), segundo tema mais presente, a deputada 
discute, mais uma vez, uma das suas principais bandeiras ao longo de 
sua vida pública: a Educação. Nesta classe, a atenção se volta para a 
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reformulação do ensino médio e a importância da Educação Profissio-
nal e Tecnológica. Nesta categoria, não há qualquer menção a políticas 
públicas e de educação voltadas especificamente para o público feminino, 
mas sim, para o público em geral. Mais uma vez, destaca-se a atuação 
da parlamentar no comando da votação da Medida Provisória que torna 
o Ensino Médio integral.

Em “Saúde e Pandemia” (Classe 4), a deputada mostra-se preocupada 
e atenta às consequências da pandemia da COVID-19 em diversos setores, 
como na saúde, educação, economia e na vida da mulher. No que tange 
à saúde, a Profa. Dorinha mostra-se preocupada com os profissionais 
do setor, em especial, com os enfermeiros e uma maior valorização e 
amparo da categoria por meio de leis. Ainda, traz o debate sobre o apoio 
constante à vacinação como forma de garantir o futuro e o retorno das 
atividades escolares presenciais. O que conversa diretamente com a 
educação e a preocupação da deputada no amparo às crianças durante 
o período de distanciamento social. Neste momento, Dorinha Seabra 
defende o Projeto de Lei que garante acesso à internet para professores 
e estudantes da educação básica pública, também chamada de Lei da 
Conectividade. A deputada também reconhece que a pandemia afetou 
diretamente a economia e destaca a situação vivenciada pelas mulheres 
com a perda de seus postos de trabalho. No assunto mulheres e pande-
mia, ainda nesta categoria, a democrata aborda o aumento da violência 
doméstica no país em consequência do distanciamento social. A pro-
fessora Dorinha apresenta as medidas adotadas em combate à violência 
contra a mulher, em forma de emendas parlamentares, muitas vezes, e 
em defesa da família, como também o auxílio emergencial destinado às 
chefes do lar. Vale destacar que a Classe 4 se apresenta relacionada de 
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forma mais próxima à Classe 3, a qual trata sobre a temática “Mulher” 
propriamente e as ações da Bancada Feminina, em prol também das 
ações desenvolvidas no combate à violência, desemprego e alerta para 
as jornadas de trabalho superior às masculinas, devido ao acúmulo de 
funções.

Em terceiro surge a categoria “Bancada Feminina e Mulher” 
(Classe 3), presente em 15,5% do conteúdo. Como mencionado, a 
Professora Dorinha Seabra foi, de abril de 2019 a abril de 2021, coor-
denadora da Coordenadoria dos Direitos da Mulher e da Secretaria da 
Mulher, sendo considerada uma liderança da Bancada Feminina na 
Câmara Federal e do próprio partido, o DEM. Nesse aspecto, a depu-
tada publicizou sua atuação à frente da bancada, na defesa de projetos 
de lei em proteção da mulher, busca por equidade de gênero e na luta 
por igualdade de direitos, como à desigualdade salarial (PL 1558/2021, 
a qual propõe multa para combater diferenças de remuneração entre 
homens e mulheres nas empresas). Outro projeto importante aprovado 
neste período foi o Projeto de Lei 5091/2020, relatado pela deputada, o 
qual tipifica o crime de violência institucional que prejudique o atendi-
mento da vítima ou testemunhas de crimes de violência. A lei foi uma 
reação ao julgamento do empresário André Aranha acusado de estupro 
por Mariana Ferrer. O vídeo da audiência, divulgado em novembro 
de 2020 pelo The Intercept Brasil, nas redes sociais, mostra como a 
vítima teve sua imagem desgastada e foi humilhada pelo advogado de 
defesa, sem a intervenção do juiz ou promotor do caso. O caso gerou 
repercussão nacional e acrescentou a tipificação a uma legislação já 
existente (Decreto 9.603/18).
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A deputada também aborda as conquistas da Bancada Feminina, 
como a apresentação de Carta Compromisso (Rezende et al., s.d.) 
para que a Mesa Diretora da Câmara seja composta por no mínimo 
três parlamentares mulheres, entre outras medidas que promovam a 
maior participação política feminina. À frente da bancada, a democrata 
sempre traz a questão de a Bancada Feminina ser a maior da Câmara, 
com 77 deputadas eleitas em 2018, um recorde desde a Constituição de 
1988, mas ressalta que este é ainda um número baixo se comparado à 
representatividade, uma vez que o número de mulheres representa mais 
da metade do eleitorado brasileiro. Nesse sentido, a deputada discute e 
apresenta medidas que poderiam auxiliar na maior inserção da mulher 
na política e nas diferentes instâncias de poder (municipal, estadual e 
nacional), como o aperfeiçoamento da legislação para mais mulheres na 
política com o estabelecimento de cotas graduais também nos cargos. 
Essa discussão também perpassa às eleições de 2020, as quais tiveram, 
mais uma vez, um aumento no número de candidatas mulheres à vereança 
e prefeituras, mas ainda uma baixa eleição. Como exemplo, somente a 
capital Palmas teve uma mulher eleita como prefeita em 2020: Chintia 
Ribeiro (PSDB) foi a única mulher eleita, seguindo para seu segundo 
mandato à frente da capital do Tocantins.

Outra forma de valorizar e incentivar a presença feminina nos espa-
ços públicos e políticos é o reconhecimento e valorização das mulheres 
como parte dos considerados heróis da pátria (como foi o caso de Zuzu 
Angel, estilista brasileira e oponente ao regime de ditadura militar no 
país - Lei nº 13.433/2017) e a inclusão de seus nomes em áreas impor-
tantes do prédios públicos, como foi o caso dos Plenários 2, 11 e 13 e 
do corredor que dá acesso ao local, que ganharam os respectivos nomes: 
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Ceci Cunha (primeira mulher alagoana eleita para a Câmara Federal, 
morta em 1998, no mesmo dia da posse), Anesia Pinheiro Machado 
(aviadora brasileira e primeira mulher a realizar voo solo em território 
nacional), Marília Chaves Peixoto (matemática e engenheira, primeira 
mulher a ingressar na Academia Brasileira de Ciências) e Tereza de 
Benguela (conhecida como “Rainha Tereza”, foi heroína negra e líder 
quilombola). Vale ressaltar que o projeto de alteração nos nomes é de 
autoria da Deputada Professora Dorinha.

Ainda nessa categoria, a deputada Dorinha traz o constante precon-
ceito vivenciado pelas mulheres na política, em especial, pela forma como 
a Bancada Feminina é reconhecida pejorativamente, como “Bancada do 
Batom”. A democrata destaca a relevância da bancada como forma de 
dar voz às mulheres e organizar os interesses da população feminina.

Em quarto aparece a categoria “Orçamento (emendas parlamentares)”, 
Classe 1, mostrou-se presente em 14,2% do conteúdo. Nela, a deputada 
Professora Dorinha trata, em sua maioria, de obras e projetos voltados 
para o estado no qual foi eleita e representa, Tocantins. Nesta categoria 
a democrata publiciza projetos em diferentes áreas (infraestrutura e 
educação, por exemplo), verbas e obras destinadas às cidades do estado, 
bem como, faz referências aos municípios que comemoram fundação, 
entre outras datas importantes, parabeniza lideranças da região e se 
solidariza com o falecimento de pessoas conhecidas da localidade.

Por fim, aparece a Classe 6 com a temática “Eleições e apoio elei-
toral” (12,5%). Esta categoria mostra-se mais distante lexicalmente das 
demais e com menor participação, uma vez que representa um momento 
muito específico entre o período coletado: as eleições municipais de 
2020. Em alguns momentos, há a menção da necessidade de se eleger 
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mais mulheres na política, mas essa é uma categoria que aborda as 
eleições como um tema mais amplo, representando as ligações políti-
cas e o capital político da deputada destinado aos candidatos os quais 
apoiou e seu partido.

A seguir, a Figura 2 representa as palavras mais recorrentes nas 
publicações em forma de uma nuvem de palavras. Nela, o tamanho 
da palavra em destaque representa a sua intensidade nos conteúdos 
analisados pelo método.

Figura 2
Nuvens de palavras gerada pelo programa Iramuteq a partir dos Tuítes 
coletados

Iramuteq, das autoras.

Nota-se que as palavras em maior destaque são “deputado”, “profes-
sora Dorinha”. “professor”, “educação”, “FUNDEB”, “mulher”, entre 
outras. O que também demonstra a inserção da mulher no discurso e 
mensagens veiculadas pela deputada.

Ao se questionar de que forma a líder da Bancada Feminina 
(2019/2021) traz narrativas, que abordam o tema “mulheres” em seus 
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discursos nas redes sociais, alguns aspectos podem ser destacados. 
A deputada professora Dorinha Seabra tem a bandeira da educação 
como predominante em seu discurso e essa narrativa se mantém sólida 
ao longo de sua carreira na vida pública. Somado a isso, a bandeira 
feminina aparece permeando seu discurso em aspectos como a partici-
pação política, a atuação da Bancada Feminina, a luta contra a violência 
de gênero e medidas que protejam e amparem as mulheres visando a 
equidade e justiça. A deputada traz diversas vezes leis e projetos que 
corroboram com essas perspectivas e contam com a sua atuação, em 
especial, nas classes elencadas aqui como 3 e 4, “Bancada Feminina 
ou Mulher” e “Saúde e Pandemia”, respectivamente. Isso aponta que 
a parlamentar se encontra atenta às demandas femininas e o contexto 
nos quais elas se inserem e se intensificam, como é o caso da pandemia, 
que agravou uma série de problemas, como a violência doméstica, e 
também a emergência dos discursos que vêm das redes, como foi o 
caso do julgamento do empresário André Aranha no caso de estupro 
da jovem Mari Ferrer.

Contudo, nota-se que a temática ainda é abordada de uma forma 
generalista, a qual não abarca as especificidades da diversidade das 
mulheres brasileiras e o conceito de interseccionalidade. O termo 
“interseccionalidade” teve origem no movimento feminista negro o qual 
questionava as diferentes formas de opressão vivenciadas pela mulher 
negra (o “outro” do homem e o “outro” da mulher branca), sendo usado 
pela primeira vez em 1989, pela professora de direito estadunidense, 
Kimbedé Crenshaw (McCann, 2019). O conceito surge, especialmente, 
na crítica ao feminismo branco, o qual desconsidera as diferentes 
camadas de opressão vivenciadas por uma mulher negra. Patrícia Hill 
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Collins (2019), uma das primeiras pesquisadoras a usar esse termo, 
destaca que as experiências e especificidades de ser uma mulher negra 
são justamente os fatores que levaram às mesmas a questionarem o 
conceito de ser “mulher”, que se diferia de acordo com o tom de pele.

O conceito permite ainda que os processos de dominação e resis-
tência sejam compreendidos, levando-se em conta suas diversas vari-
áveis, como raça, gênero, sexualidade, etnia, classe social, religião, 
entre outros aspectos. Esses fatores são desconsiderados ao longo das 
publicações aqui observadas. Se pensarmos na sociedade brasileira, 
por exemplo, quando se fala em desigualdade salarial entre homens e 
mulheres, deve-se ter também o conhecimento que há uma desigual-
dade entre mulheres brancas e negras. Em um mesmo cargo e com as 
mesmas condições, um homem branco ganha mais que o dobro do que 
uma mulher negra e a mulher branca ainda recebe, para exercer uma 
mesma atividade, mais do que os homens negros e mulheres negras, 
nessa ordem (Papp et al., 2020). Ainda, não há referências às mulheres 
trans nos textos coletados ou qualquer outra referência à comunidade 
LGBTQIA+. Desse modo, se por vezes o gênero masculino é tomado 
como universal como forma de apagamento do sujeito e suas perspec-
tivas e especificidades (Biroli et al., 2020), temos o feminino também 
nessa mesma perspectiva, como forma de apagar os diferentes femininos 
existentes e suas particularidades e necessidades.

Então, qual seria o perfil da mulher defendida e de interesse da 
deputada e da Bancada Feminina? De que mulher está sendo falado? 
Contudo, é importante ponderar que este é um recorte e que, nos poucos 
caracteres de um tuíte, também se torna difícil dizer com certeza que as 
demais mulheres são excluídas das políticas aqui trazidas. Além disso, 
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vale destacar que as ações de uma parlamentar também estão diretamente 
relacionadas ao partido no qual ela se insere.

Nessa perspectiva, outro apontamento importante é que, apesar da 
relevância dos temas abordados, a deputada não toca em temas sensíveis 
e relacionados aos setores mais progressistas da sociedade, como a des-
criminalização do aborto, por exemplo. Pautas que vão na contramão do 
conservadorismo religioso e social. A direita que vem assumindo os estados 
nos países da América Latina, como foi o caso do Brasil, traz como fator 
comum desconsiderar as políticas de direitos humanos e os diversos tratados 
internacionais assinados para assegurar os direitos nas esferas da sexuali-
dade e reprodução, em nome dos “valores familiares” (Biroli et al., 2020).

Professora Dorinha é a atual Presidente do Mulher DEM, setor do 
partido voltado para o gênero. A partir da narrativa posta pelo próprio 
partido, o setor visa ampliar a emergência de mulheres na política e na 
sociedade, incentivando a participação em ambientes de decisão política 
(https://www.mulherdemocratas.org.br/#institucional recuperado em 
03 de outubro, 2021). O partido considera-se como centro-direita, no 
entanto, na pauta de costumes adota uma postura conservadora. Tanto 
que em setembro de 2021, o partido anunciou a sua fusão com outro 
partido de direita conservador: o PSL, Partido Social Liberal. O PSL 
ganhou destaque nas eleições de 2018, quando teve a eleição do candidato 
à Presidência da República, Jair Bolsonaro, que até então era filiado ao 
partido. DEM e PSL pretendem adotar o nome de União Brasil.

Considerações Finais

As eleições de 2018 trouxeram como saldo um aumento do número 
de mulheres na Câmara Federal, desde a Constituição Cidadã de 1988. 

https://www.mulherdemocratas.org.br/#institucional
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Na 56ª Legislatura e em seu terceiro mandato, destaca-se a Deputada 
Federal Professora Dorinha Seabra Rezende, pelo Democratas de Tocan-
tins. A deputada ocupou, de abril de 2019 a abril de 2021, a liderança 
da Bancada Feminina como Coordenadora dos Direitos da Mulher e 
Secretaria da Mulher. Para além, a democrata também é líder do Mulher 
DEM, o movimento feminino de seu partido. Nesse sentido, observar as 
narrativas da mesma em sua rede social, no caso do estudo, o Twitter, 
torna-se relevante para se compreender quais as narrativas sobre gênero 
permeiam ou não o seu discurso ao longo do período mencionado acima.

Ao longo de sua vida pública, a Professora Dorinha ficou reconhe-
cida pela bandeira da educação, ganhando visibilidade em momentos 
importantes como a Reforma do Ensino Médio e na aprovação do Novo 
FUNDEB, além de sua atuação ao longo da pandemia da COVID-19. 
A bandeira feminina, a partir da presente análise, mostra-se também 
presente, mas em segundo plano.

No que tange os discursos relativos ao gênero feminino, a deputada 
se concentra em publicizar os feitos realizados pela Bancada Feminina 
sob sua liderança. Mostra-se também preocupada em propor leis e 
medidas que protejam as mulheres de diversas formas de violência 
(física e institucional, por exemplo), garanta a equidade (em especial, 
no que tange ao mercado de trabalho) e fomente a participação política 
e presença feminina nos espaços públicos (como aprimoramento das leis 
de cotas para as mulheres nos cargos públicos em diferentes instâncias, 
maior participação das mulheres na Câmara e nos centros de tomada 
de decisões; a aproximação da Bancada Feminina com Ministérios 
estratégicos, como o de Ciência e Tecnologia e Educação; e valorização 
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das heroínas que marcaram a história brasileira com homenagens em 
espaços públicos políticos).

No entanto, nota-se que as propostas e atuações para o público 
feminino mostra-se uma política ainda totalizante, que não traz um 
olhar específico para a diversidade de mulheres que compõem o Brasil: 
mulheres negras, mulheres trans, mulheres pobres, entre as mais diversas 
camas de opressão e sua atuação no corpo social feminino. Ainda se 
segue uma lógica binária entre feminino e masculino, e, desse modo, 
acaba por se apagar os diferentes femininos e suas necessidades. Outra 
observação imprescindível é que as mensagens veiculadas evitam temas 
considerados polêmicos, sensíveis e ainda considerados “tabus” pela 
sociedade brasileira, como o aborto.

A pesquisa é o recorte de um período, assim como o Twitter, uma 
fotografia do período registrado por meio do seu reduzido número de 
caracteres. Também por isso vale destacar-se que a própria lógica da 
rede social e suas especificidades não permitem discussões mais apro-
fundadas. Assim, para se compreender a atuação da deputada de uma 
forma mais completa na Câmara em prol das mulheres é importante 
expandir a investigação para outros espaços, como o próprio site da 
Câmara Federal, como forma de acompanhar sua atuação. Ainda, é 
importante observar que a deputada também responde ao partido no 
qual está filiada e sua atuação também pode e deve estar alinhada com 
as políticas e demandas do mesmo. Nesse sentido, é indispensável 
trazer o perfil do partido como fator que limite e delimite a atuação da 
deputada. O Democratas é um partido de centro-direita, que apresenta 
características liberais na economia, mas ainda é conservador nas pautas 
sociais e de costumes. Isso também é um ponto de interferência e que 
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pode explicar a forma de atuação da Professora Dorinha em suas redes 
sociais e no contato com seus seguidores/eleitores.

Referências

Bancada feminina na Câmara será composta por 77 deputadas na nova 
legislatura. (2019, janeiro, 23). Recuperado de https://www.camara.
leg.br/noticias/550935-bancada-feminina-na-camara-sera-composta-
por-77-deputadas-na-nova-legislatura/

Estatísticas do eleitorado – Por sexo e faixa etária. (2016). Recuperado 
de http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-
do-eleitorado-por-sexo-e-faixa-etaria

Beauvoir, S. (2009) O segundo sexo. Nova Fronteira.

Biroli, F., Machado, M. das D. C., & Vaggione, J. M. (2020). Gênero, 
neoconservadorismo e democracia: disputas e retrocessos na 
América Latina. Boitempo.

Braga, J. L. (2012) Circuitos versus campos sociais. In M. A. Mattos, 
J. Janotti Júnior, & N. Jacks (orgs), Mediação & Midiatização (pp. 
29-52). EDUFBA..

Carlón, M. (2015). Público, privado e íntimo: el caso Chicas bondi y 
el conflicto entre derecho a la imagen y libertad de expresión en 
la circulación contemporánea. In P. C. Castro (org.), Dicotomia 
público/privado: estamos no caminho certo? (pp. 211-232). EDUFA.

https://www.camara.leg.br/noticias/550935-bancada-feminina-na-camara-sera-composta-por-77-deputadas-
https://www.camara.leg.br/noticias/550935-bancada-feminina-na-camara-sera-composta-por-77-deputadas-
https://www.camara.leg.br/noticias/550935-bancada-feminina-na-camara-sera-composta-por-77-deputadas-
http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-faixa-
http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-faixa-


597

meistudies

Cervi, E. U. (2018). Conteúdo automatizada para conversações em redes 
sociais online: uma proposta metodológica [Trabalho apresentado 
em congresso]. 42º Encontro Anual da ANPOCS.

Colling, A. (2004). A construção histórica do feminino e do masculino. 
In M. N. Strey, S. T. L. Cabeda, & D. R. Prehn (orgs.), Gênero e 
cultura: questões contemporâneas (pp. 13-38). EDIPUCRS.

Collins, P. H. (2019). Pensamento Feminista Negro. Boitempo.

Dantas, F. A. (2019). Dilma Rousseff, uma mulher fora do lugar. As 
narrativas da mídia sobre a primeira Presidenta do Brasil [Tese 
de doutorado, Universidade Federal da Bahia].

Fausto Neto, A. (2010). A circulação além das bordas. In A. Fausto 
Neto, & S. Valdettaro (orgs), Mediatización, Sociedad y Sentido: 
diláogos entre Brasil y Argentina (pp. 2-15). Universidad Nacional 
de Rosario.

Goffman, E. (1988). Estigma: notas sobre a manipulação da identidade 
deteriorada. Editora Guanabara.

Hjarvard, S. (2012). Midiatização: teorizando a mídia como agente de 
mudança social e cultural. Matrizes, 5(3), 53-91.

Jamieson, K. H. (1995). Beyond the double binds: women and leadership. 
Oxford University Press.



598

meistudies

Lévy, P. (1998). A revolução contemporânea em matéria de comunicação. 
Revista Famecos, 9, 37-49.

Marques, T. C. de. N. (2019). O voto feminino no Brasil. Edições Câmara.

McCann, H. (2019). O Livro do Feminismo. Globo Livros.

Miguel, L. F., & & Biroli, F. (2014). Feminismo e Política. Ed. Boitempo.

Miguel, L. F., & Biroli, F. (2010). Mídia, representação e democracia. 
Editora Hucitec.

Papp, A. C., Lima, B., & Gerbelli, L. G. (2020, setembro 15). Na mesma 
profissão, homem branco chega a ganhar mais que o dobro que 
mulher negra, diz estudo. G1. https://g1.globo.com/economia/
concursos-e-emprego/noticia/2020/09/15/na-mesma-profissao-
homem-branco-chega-a-ganhar-mais-que-o-dobro-da-mulher-negra-
diz-estudo.ghtml

Rezende, D. S., Nelma, T., Bombim, S., & Amaral, T. (s.d.). Carta 
Compromisso. Secretaria da Mulher. https://www2.camara.leg.
br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/carta-
compromisso

Rodrigues, A. D. (2001). Estratégias de Comunicação. Questão 
Comunicacional e Formas de Sociabilidade. Editorial Presença.

Rubim, A. A. C. (2000) Contemporaneity as the media age. Interface 
- Comunicação, Saúde, Educação, 4(7), 25-36.

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/09/15/na-mesma-profissao-homem-branco
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/09/15/na-mesma-profissao-homem-branco
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/09/15/na-mesma-profissao-homem-branco
https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/2020/09/15/na-mesma-profissao-homem-branco
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/carta-compromisso
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/carta-compromisso
https://www2.camara.leg.br/a-camara/estruturaadm/secretarias/secretaria-da-mulher/carta-compromisso


599

meistudies

Schwartzenberg, R.-G. (1977). O Estado espetáculo: ensaio sobre e 
contra o Star System em política. Círculo do Livro S.A.

Sodré, M. (2016). Um trajeto literário e conceitual. In M. I. V. Lopes 
(org.), Epistemologia da comunicação no Brasil: trajetórias 
autorreflexivas. ECA-USP.

Thompson, J. B. (2008). A mídia e a modernidade: uma teoria social 
da mídia. Editora Vozes.

Verón, E. (1997). Esquema para el análisis de la mediatización. Revista 
Diálogos de la comunicación, 48, 9-17.



600

meistudies

A campanha de solidariedade da frente popular 
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A Frente Popular pelos Direitos de Barbacena - MG foi articulada 
em 2017 a partir de um esforço unitário entre sindicatos, partidos e 
organizações sociais presentes na microrregião de Barbacena. Durante 
os 04 anos de existência desenvolvemos ações em defesa dos direitos 
da população, como as lutas contra as reformas da previdência e traba-
lhista, além da defesa pela educação pública, saúde e meio ambiente.

No contexto do governo atual temos vivenciado constantemente o 
desmonte das políticas públicas, as privatizações e a perda de direitos, 
além de enfrentarmos a partir de 2020 a pandemia Covid-19 que ceifou 
a vida de 600 mil pessoas. Neste quadro, o negacionismo científico e 
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o antiecologismo encadeiam constantes desinformações, com o intuito 
de naturalizar a situação precária em que nos encontramos e dificul-
tando a articulação de campanhas sanitárias, como o uso de máscaras 
e a importância da vacinação. Sabemos que o vírus não atinge a todos 
e todas de uma mesma forma, há indicativos de classe, gênero e cor 
sobre as pessoas mais afetadas pelo coronavírus no Brasil (Marino et al., 
2021). A falta de assistência política também intensificou o aumento 
de famílias em condições de pobreza e extrema pobreza, somando-se 
a isso o aumento do preço dos alimentos e de condições básicas para a 
alimentação colocaram mais da metade da população brasileira em um 
nível de insegurança alimentar (Galindo et al. 2021).

A Campanha de Solidariedade da Frente Popular pelos Direitos de 
Barbacena - MG vem da nossa intenção de realizar um trabalho de base 
permanente para amenizar a difícil situação que nos encontramos, ao 
mesmo tempo provocar uma necessária politização das pessoas atendidas 
pela campanha, fazendo uma espécie de convite à organização política. 
Cabe ressaltar que a concepção de hegemonia de Gramsci também é 
essencial para embasar teoricamente nossa atuação, já apresentamos 
essa relação em outro trabalho (Santos et al., 2021).

Nesse artigo, aprofundaremos a perspectiva de Paulo Freire (1971, 
2000, 2001, 2005.) para pensar a dimensão pedagógica da comunicação 
fundamentando nosso trabalho de base, como também articular um 
exercício de sistematização e reflexão de nossas ações comunicativas. 
O método de Freire parte de uma perspectiva de diálogo e não a anti-
-dialógica, não traz a divisão, a manipulação, a invasão cultural e a 
conquista, é antes uma postura de co-elaboração, união e organização e 
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a síntese cultural (Freire, 2005). Sobre a teoria freiriana e comunicação, 
iremos realizar um pequeno aprofundamento desta relação.

O primeiro ponto a se levar em consideração, refere-se ao pensamento 
de Paulo Freire que conseguiu se “espraiar” para além dos limites da 
pedagogia e da alfabetização, seu pensamento transcende os limites das 
disciplinas acadêmicas, contribuindo para várias áreas do conhecimento, 
inclusive para a comunicação. Dessa forma, de uma maneira dialética, 
Freire eleva a comunicação e o diálogo ao centro de sua prática peda-
gógica, ao mesmo tempo que realizando esse movimento, ele também 
contribui para a teoria da comunicação, colocando a questão pedagógica 
na centralidade. Essa contribuição pode ser ilustrada com a influência 
de Freire para a educomunicação.

Essa relação não se deu ao acaso, pois, importantes filósofos que 
pensaram sobre o diálogo e aspectos da comunicação influenciaram o 
pensamento de Paulo Freire, e utilizando o conceito de diálogo proposto 
pelo filósofo espanhol Eduardo Nicol, ele escreve, em alguns momentos, 
sobre a importância da comunicação, vejamos alguns trechos: “Somente 
através da comunicação é que a vida humana pode adquirir significado” 
(Freire, 2005. p.147). “A educação é comunicação, é diálogo, na medida 
em que não é transferência de saber, mas encontro de sujeitos interlocu-
tores que buscam a significação dos significados’’ (Freire, 1971. p.67).

Além da enorme centralidade que Freire coloca à comunicação 
para formular seu pensamento, a proposta de diálogo em Freire, não 
é objetivando, apenas, o aperfeiçoamento individual, sua proposta de 
comunicação possui um importante âmbito de engajamento político 
objetivando a transformação social (Lima, 2015).
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Sobre engajamento, cabe nos diferenciar do uso contemporâneo, no 
qual a palavra engajamento aparece muito relacionada a interação nas 
redes sociais (Bastos, 2020), para o nosso trabalho e na perspectiva que 
reivindicamos de engajamento é:

O processo que como engajamento se constitui na vinculação social. 
afetiva e gustativa do sujeito com determinada ideologia, portanto 
se configura como dimensão comunicacional e sensível atuante no 
engendramento da hegemonia. (Bastos, 2020, p. 198)

É neste sentido que durante as entregas das cestas básicas promovidas 
pela Campanha de Solidariedade da Frente Popular pelos Direitos de 
Barbacena - MG que paramos para a escuta, distribuição de panfletos 
e conversas. Procuramos assim elaborar ações que convergem a Cam-
panha de Solidariedade com a necessidade de informar/politizar sobre 
a pandemia.

Neste intuito apresentamos um relato de experiência que envolveu 
a aplicação de 49 questionários durante as entregas de cestas básicas 
no mês de abril de 2021 para evidenciar reflexões que nos auxiliem na 
escuta e no diálogo com as comunidades, sedimentando o trabalho de 
base política. Nortearam nossos estudos e pesquisa questões como: o 
que dizem as famílias atendidas pela nossa Campanha de Solidariedade 
sobre a disseminação do vírus COVID-19? Que discursos circulam entre 
as famílias atendidas sobre a pandemia? Como construir um diálogo 
com as comunidades a partir da comunicação popular?
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Metodologia e Descrição dos Dados: Comunicação Popular e 
Solidariedade na Pandemia

Os locais de atendimento de nossa campanha se estendem sobre a 
periferia de Barbacena - MG, o distrito de Pinheiro Grosso e o município 
vizinho de Antônio Carlos – MG. Cada região foi selecionada de acordo 
com localidades não atendidas pelo poder público e outras entidades, 
buscando também lideranças nessas comunidades para a convergência 
de ações políticas e sociais conjuntas. Nossa campanha vem tomando 
força e visibilidade e hoje somam-se mais de 60 famílias atendidas. 
Contamos com campanhas de doações mensais4 para conseguir atender 
essas famílias já cadastradas e aquelas que nos procuram. Dessa forma, 
utilizamos das redes sociais (whatsapp, instagram e facebook) para a 
divulgação mensal da campanha e prestação de contas, a fim de angariar 
apoio e doações.

No mês de Abril de 2021, com o intuito de buscar um diálogo entre 
as comunidades sobre a disseminação do vírus COVID-19, devido a 
constante preocupação em relação ao grande número de óbitos, flexibi-
lizações de atividades e atrasos na vacina, além de buscarmos entender 
os discursos que circulavam sobre as questões da pandemia entre as 
famílias atendidas, aplicamos nosso primeiro questionário durante a 
distribuição e entregas de cestas básicas para 49 pessoas atendidas. 
Este questionário foi aplicado por oito militantes/equipes da Frente. 

4. Contamos com doações dos Sindicatos que compõem a Frente (Sind-Ute; Sinpro; 
Sindeletro; Sinasefe), sendo a participação em Campanhas de Solidariedade como 
a nossa, parte de uma orientação nacional das Centrais Únicas dos Trabalhadores 
(CUT) entre outros.
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As perguntas foram formuladas em quatro eixos principais: 1) auxílio 
emergencial; 2) Uso de máscaras; 3) Medidas preventivas; 4) Vacinas.

Logo após as conversas, respostas e relatos, passamos a organizar 
um grupo de estudos a fim de compreender essas respostas, dialogar 
entre nós e delinear os próximos passos e caminhos no atendimento às 
famílias que compõem nossa Campanha de Solidariedade.

Relato dos Passos entre a Comunicação Popular e a Solidariedade 
na Pandemia

Questões como gênero, classe e cor, assim como a cobertura da 
vacinação e contaminação por COVID-19 nos fizeram refletir de que 
forma a pandemia afetou a vida das pessoas atendidas pela campanha de 
solidariedade. O uso ou não das mídias, assim como a credibilidade dada 
a elas, também surgiram como forma de refletir os discursos que chegam 
e circulam entre as famílias atendidas. Neste primeiro momento, nossos 
resultados conceberam respostas relacionadas ao auxílio emergencial, a 
possibilidade de manter medidas preventivas recomendadas para evitar 
a contaminação por coronavírus, além da percepção sobre a efetividade 
do uso de máscaras e importância da vacinação. Dos resultados que 
encontramos após a aplicação dos questionários foram:

1. auxílio emergencial: das 49 pessoas entrevistadas, 55% disse-
ram ter tido acesso ao auxílio emergencial, enquanto 45% não 
tiveram acesso ao auxílio. Neste quesito, seria importante 
observarmos quais seriam as dificuldades encontradas pelas 
famílias para obter o acesso ao auxílio emergencial.

2. Uso de máscaras: todas as pessoas indicaram utilizar más-
caras como medida para se proteger do coronavírus. Vale 
ressaltar que das 49 pessoas entrevistadas, apenas 02 pessoas 
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afirmaram conhecer outras máscaras como mais indicadas 
de proteção, como a cirúrgica e a PFF2. Durante nossas 
reuniões, identificamos que a distribuição de máscaras mais 
indicadas, como a PFF2, poderia gerar maiores confusões 
quanto ao seu uso, como se a de tecido não pudesse mais 
ser considerada, reafirmarmos a importância de máscaras 
PFF2, principalmente para trabalhadores/as e em lugares 
fechados, também refletimos nas circunstâncias e possi-
bilidade das famílias mantê-las em conformidade de uso, 
assim como a troca frequente das mesmas, ressaltamos a 
dificuldade de popularização dessas máscaras entre as famí-
lias atendidas como medida de proteção eficiente. Em uma 
próxima pergunta, sobre a percepção da efetividade sobre 
o uso de máscaras, 75,5% afirmaram considerar que sim, a 
máscara ajuda muito a reduzir a disseminação do coronavírus. 
Enquanto obtivemos 12,2% das respostas que consideraram 
ajudar pouco e 12,3% responderam que não tem certeza e/
ou que as máscaras não produzem efeito algum. Ou seja, 
mesmo com as constantes recomendações sobre o uso de 
máscaras e a indicação de todas as pessoas entrevistadas em 
utilizá-las como medida preventiva, ainda assim é possível 
encontrar resistência quanto a sua efetividade do uso como 
medida de proteção. Diante das respostas obtidas, enten-
demos que estas expressões estão permeadas pela dúvida 
gerada por um processo de desinformação ocasionado pela 
disputa hegemônica das questões políticas/ideológicas que 
envolvem a pandemia.

3. Medidas preventivas: Neste quesito perguntamos como 
as pessoas avaliam seu conhecimento, riscos e formas de 
prevenção contra o COVID-19, das respostas obtidas ava-
liamos que 57,2% das pessoas consideraram ter entre um 
bom conhecimento e um conhecimento razoável, enquanto 
38,8% responderam ter pouco conhecimento sobre; e 4% não 
souberam mensurar ao certo. Logo procuramos entender a 
percepção das pessoas sobre o nível de risco em contrair 
o coronavírus, 75% das pessoas entrevistadas consideram 
estar entre um nível alto e médio, enquanto 25% indicaram 
um nível de baixo a muito baixo. A partir dessas respostas 
procuramos perceber o que de fato as pessoas conseguiam/
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estariam considerando e fazendo para manter as medidas 
de proteção durante a pandemia. Além do uso de másca-
ras, outras alternativas mais disseminadas como manter o 
distanciamento social, ficando em casa, evitando visitas e 
viagens, assim como adiando ou cancelando consultas não 
essenciais, foram marcadas pelas famílias como opções de 
medidas de proteção. A higienização das mãos e superfícies 
também foram apontadas como as mais eficazes para evitar 
as contaminações por COVID-19.

4. Vacinas: Sobre as vacinas, perguntamos se as pessoas já 
tinham tomado ou se iriam tomar a vacina contra o COVID-19. 
Das respostas 90% responderam que sim, enquanto 10% afir-
maram que não, ou que dependeria da vacina. Para aqueles/
as que responderam que não ou que dependeria da vacina as 
justificativas foram sobre: medo de agulha, questão religiosa e 
por acreditar que a vacina “coronavac” foi feita pela “China” 
onde “o vírus foi criado”. Essas respostas nos chamaram a 
atenção para entender os meios de comunicação utilizados 
por essas famílias e a confiabilidade dada a eles, quem são 
os porta-vozes desses discursos negacionistas que atingem as 
famílias atendidas pela campanha de solidariedade? Assim, 
procuramos entender o uso e predomínio de questões reli-
giosa/política para sustentar um movimento “antivacina”.

Levemos em conta nesse ponto que os fatores que envolvem essa 
questão são múltiplos, formando uma complexa rede de elementos, na 
qual os fatores individuais e sociais que influenciam e são influenciados 
para e pelos indivíduos em relação ao uso de imunizantes, cabendo uma 
maior sensibilidade ao estudar e elencar esses fatores, não se pode supor 
que as pessoas que recusam imunizar-se o façam por compartilhar das 
mesmas crenças ou dos mesmos temores, e desse modo, não se pode 
simplesmente taxar esses indivíduos como ignorantes, ou egoístas. 
Estudos da Oxford University, encomendados pela OMS apontam que 
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o medo de agulhas, por exemplo, é uma barreira para cerca de 10% da 
população mundial (Baxter, 2020).

Uma interessante hipótese a ser estudada posteriormente, é buscar 
apreender as motivações e as relações que levaram parte da população a 
não se vacinar, como o estudo da OMS nos sugere (2020) a maioria das 
pessoas não segue uma agenda política ou está comprometida com uma 
causa anticientífica, essas pessoas simplesmente estão indecisas devido 
às desinformações, à falta de comunicação oficial e às fake news o que 
faz com que coloquem em dúvida a confiança nas vacinas, e se valham 
de uma maior complacência em relação aos riscos da doença em si.

É no momento da entrega das cestas que levantamos questiona-
mentos e ouvimos os relatos que afligem as comunidades para além da 
pandemia, como a perda do emprego fixo, a informalidade e o desem-
prego, além de outras questões que envolvem a insegurança alimentar, 
ou seja, quando as famílias deixam de pagar ou usufruir de algo(bens 
ou serviços) para comprar alimentos. As campanhas de solidariedade 
durante a pandemia estiveram no enfoque midiático, como uma pauta 
positiva, ao retratar uma ideia de superação e esperança (Gomes & Cou-
tinho, 2020). Segundo Rigaud et al. (2021) as mídias hegemônicas são 
capazes de estruturar o poder, passam a produzir discursos e reproduzir 
estigmas no imaginário da sociedade individualizando a problemática e 
romantizando a superação sobre os sujeitos. Outra importante pesquisa 
de Marino et al. (2021) questiona o reforço de narrativas sobre os bairros 
periféricos que durante a pandemia foram apontados e estigmatizados 
pelo governo, imprensa e organizações da sociedade civil como áreas 
de potencial contágio, e a partir deste fato sustentar teorias negacionis-
tas como a “imunidade de rebanho”. Para os autores esta é uma leitura 
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que reconhece as desigualdades existentes, mas não exigiram nenhuma 
estratégia territorializada para conter a disseminação da doença nesses 
locais, o que inclui grande parte dos trabalhadores/as do país que não 
pararam durante a pandemia.

Segundo Freire (2000) a transformação do hoje implica na denúncia 
de como estamos vivendo e o anúncio de como poderíamos viver. Falar 
de como estamos vivendo é denunciar a realidade, como uma raiva 
justa ao deparamos com as injustiças que nos assombram, para também 
anunciar as possibilidades de luta popular e conjunta comprometida com 
e ética humana para um mundo possível e melhor. Tornar-se consciente 
dos fatores condicionantes para superá-los.

É nessa perspectiva que a Frente vem pesquisar as famílias que 
atendemos, escutar e perceber as condições precárias que se encon-
tram, seria um passo ao nosso convite de engajamento ao processo de 
transformação social.

Considerações Finais

Esta experiência evidenciou reflexões que nos auxiliam na escuta e 
no diálogo com as comunidades, fornecem mais informações sobre suas 
condições materiais, ao mesmo tempo em que abrem os precedentes 
necessários para que se crie os vínculos que nos possibilitem sedimentar 
um trabalho de base política, no intuito de formação e conscientização 
dessas comunidades, com base nos seus próprios saberes e experiên-
cias, de modo que, uma vez instigados a essa organização política, se 
tornem protagonistas em torno da organização de suas demandas, sejam 
capazes de tecer elaborações para a sua superação e sejam igualmente 
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capazes de se articular junto ao poder público para pressionar que as 
mesmas sejam atendidas.

Devido às restrições ocasionadas pela pandemia, se torna complexa 
a proposição de encontros, rodas de conversa, atividades culturais, e 
outros tipos de atividades que se caracterizem por aglomeração de pes-
soas, uma vez que entendemos que o momento ainda é desfavorável, 
tal fato, se caracteriza como um dos desafios ao diálogo mais amplo e 
irrestrito, se configurando como uma barreira a um projeto de educação 
popular, capaz de trazer acessibilidade em termos de comunicação, que 
se valha de uma linguagem pautada por uma perspectiva Freiriana, 
onde a vivência e visão de mundo dos envolvidos são primordiais para 
o desenvolvimento de todo o processo.

O projeto de politização dessas comunidades atendidas, surge da 
intenção em realizar um trabalho de base permanente, que vise amenizar 
a situação de insegurança alimentar no qual grande parte dos brasileiros 
atualmente se encontra, nasce da orientação dos sindicatos, sensíveis 
ao agravamento dessa situação no momento da pandemia, tomando o 
cuidado de não assumir um caráter meramente assistencialista, para isso, 
buscamos o diálogo e as inserções de cunho político a cada entrega de 
cestas, resgatando um princípio dialético Freiriano de que as pessoas 
se libertam em comunhão.

Quando questionamos sobre as condições mínimas das famílias 
atendidas para evitar o contágio do coronavírus, nos deparamos com a 
realidade da constante desinformação e a descredibilidade da população 
junto aos meios de comunicação, além da divulgação de notícias falsas 
em larga escala, o que termina por construir uma atmosfera permeada 
pela dúvida e pela incerteza, naturalizando a situação altamente precária 
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a qual nos encontramos e contribuindo veementemente para o nega-
cionismo científico.

Dentre os diversos desafios que se impõem especificamente a cam-
panha de solidariedade, nos deparamos com uma conjuntura política 
atual permeada pelos desmontes da máquina pública, pela retirada de 
direitos trabalhistas e da capacidade de mobilização sindical, de um 
processo de precarização que aumenta gradativamente a informalidade 
e o desemprego. Sobrecarrega, ao mesmo tempo, que descredibiliza os 
serviços e o funcionalismo públicos, incutindo assim, a retirada de diver-
sos direitos sociais, abstraindo do Estado uma série de responsabilidades 
e encargos que são transferidos única e exclusivamente ao indivíduo.

No que tange os processos de arrecadação, além da contribuição 
mensal dos sindicatos, é necessário um processo constante na divulgação 
da campanha, na renovação de materiais e no trabalho da militância 
em buscar o engajamento das demais parcelas da sociedade em prol 
das doações, trabalho esse que é dificultado por uma percepção (ou 
sensação) de normalidade que cresce a medida em que a vacinação 
vai sendo disseminada entre a população, e se agrava com aumento do 
desemprego e da insegurança alimentar.

Diante desses expostos, fica evidente para nós, a urgência em pro-
mover ações que desenvolvam a educação popular, que trabalhem com 
a ciência e a veracidade das informações, que se centrem pela ação 
solidária para a superação da condição de vida ou morte em que nos 
encontramos. É nesse sentido, que cada organização, partido, sindicato e 
militante da sociedade civil que compõe a Frente Popular Pelos Direitos 
trabalham para a construção de um campo popular, de uma práxis que 
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nos leve cada vez mais rumo a uma sociedade mais abrangente, mais 
justa e mais igualitária.
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#Bolsonaroincorruptível e a narrativa 
anticorrupção no Twitter como reação aos 

desdobramentos da CPI da Covid-19
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Em 13 de abril de 2021 instalou-se a Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI), conduzida pelo Senado brasileiro, a fim de se investigar 
irregularidades nas ações e omissões do governo federal no combate 
à pandemia de Covid-19. A CPI da Covid-19, por vezes chamada de 
“CPI da Pandemia” ou, pela oposição ao atual governo, de CPI do 
“Genocídio”, tem interrogado desde servidores federais, ligados ou não 
ao Ministério da Saúde, Ministros e ex-Ministros da saúde, cientistas 
e médicos, bem como, figuras relacionadas a escândalos de corrupção, 
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como é o caso dos “Irmãos Miranda” ou do empresário Luciano Hang, 
dono da rede de lojas Havan.

Em 25 de junho, o servidor federal Luis Ricardo Miranda e seu 
irmão, o Deputado Federal Luis Cláudio Miranda (DEM-DF) depuseram 
à CPI, trazendo à tona irregularidades na compra da vacina Covaxin, 
sugerindo a existência de um esquema de corrupção encabeçado por 
figuras próximas ao presidente Jair Bolsonaro, bem como o crime de 
prevaricação pelo presidente, que supostamente saberia do aconteci-
mento e não tomou providências.

Como resposta à repercussão desse fato, a mídia tradicional brasileira 
e as redes sociais iniciaram conversações polarizadas: de um lado, os 
defensores do governo Jair Bolsonaro tentam blindar o presidente da 
associação de sua figura à corrupção, enquanto de outro lado, circulam 
hashtags, memes e postagens reforçando que, além de “genocida”, o 
presidente também é corrupto. Compreendendo, a partir do pressuposto 
de uma sociedade midiatizada (Hjavard, 2012) o espaço das redes e da 
cibercultura como expansão da esfera pública (Gomes, 2005; Lemos 
& Lévy, 2010; Oliveira e Fernandes, 2011), e, portanto, como espaços 
de deliberação, de construção democrática e de cidadania (Castells, 
2013), é de extrema importância observar os discursos nas redes para 
se compreender não só a opinião pública, mas também, as narrativas 
construídas que compõe os jogos políticos no Brasil.

Nesse sentido, a presente investigação visa debruçar-se sobre as 
conversações de usuários da rede Twitter acerca dos desdobramentos 
da CPI, mais especificamente a partir do termo #bolsonaroincorruptível, 
hashtag que surgiu como reação ao depoimento dos Miranda. A coleta 
de dados foi feita pelo Netlytic e como metodologia de análise, optou-se 
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pela Análise de Redes Sociais (ARS), a partir, principalmente, de Recuero 
et al (2018), bem como pela Análise de Discurso, com foco no conceito 
de memória discursiva, (Orlandi, 2020; Foucault, 2009), para os tuítes 
mais relevantes da rede encontrada.

Midiatização, Redes e Expansão da Esfera Pública

Midiatização, enquanto conceito, foi adotado há algumas décadas 
na academia tanto na Europa, quanto na América Latina (Verón, 1997) 
e é um termo cujo significado ainda está em construção (Braga, 2012). 
A midiatização é um processo de dupla face, tendo a mídia como um 
campo “semi-independente” da sociedade, exigindo aos demais campos 
e instituições que se adaptem e se submetam a ele, em menor ou maior 
grau (Braga, 2012; Hjarvard, 2012). Stig Hjarvard (2012) observa que 
os meios de comunicação moldam novos padrões de interação e, na 
midiatização, a própria mídia se confunde com os outros processos sociais 
e há uma virtualização da interação social. Para o autor, “A sociedade 
contemporânea está permeada pela mídia de tal maneira que ela não 
pode mais ser considerada como algo separado das instituições culturais 
e sociais” (Hjarvard, 2012, p. 54).

Nesse novo cenário, impulsionado pela popularização do acesso à 
internet e suas redes sociais online, o indivíduo torna-se não só “receptor”, 
como apontavam as primeiras Teorias da Comunicação, mas também 
emissor, crítico e disseminador de conteúdo, sem que a informação, 
muitas vezes, passe pelo crivo da imprensa, instância legitimada para 
tal função.

Ramonet (2012) também discute o crescente processo de midiati-
zação, considerando a passagem “das mídias de massa” para “à massa 



617

meistudies

de mídias”. Segundo o autor, passamos por uma mudança cultural que 
foi colocada pelas tecnologias digitais, em que o jornalista tradicional 
perde o monopólio da novidade, da produção e da disseminação da 
informação. Dessa forma, Ramonet (2012) afirma que a informação 
não circula mais em sentido único. A circulação, que se dava antes sob 
a lógica “vertical”, que caracteriza a relação mídia e leitor, agora se dá 
de forma “horizontal” ou “circular”, em que o leitor também informa e 
participa dessa divulgação, podendo até mesmo se tornar o jornalista. 
O conceito denominado de web 2.0 permitiu potencializar as formas de 
publicação, compartilhamento e organização das informações, ampliando 
os espaços para a interação entre os usuários (Primo, 2007). Ramonet 
(2012) aponta para a problemática dessa nova lógica comunicacional: 
a grande mídia perde o seu sentido, não tendo mais um objetivo claro 
diante da enxurrada de informações.

Crise de Representação Política e o Contexto Brasileiro

Para compreender a eleição de Bolsonaro e os seus discursos, torna-
-se crucial entender, além dos processos de midiatização da sociedade, 
a crise de representação política vivenciada no Brasil, fator também 
responsável pelo resultado do pleito de 2018. No país, a relação entre 
representantes e representados esteve - e ainda é - marcada pelas rela-
ções de interesses pessoais, troca de favores e fidelidade a um indivíduo 
(Martins, 2019). Para Baquero E Vasconcelos (2013), o problema da 
representação encontra-se enraizado na própria estrutura, uma vez que 
o partido político, instância capaz de exercer a mediação entre políticos 
e cidadãos comuns, não consegue exercer esse papel. Nesse contexto, 
“quando as instituições estão desacreditadas, neste caso os partidos, 
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entram em cena o personalismo, o privatismo e as relações sociais que 
atuam à margem dos canais convencionais de mediação política, produ-
zindo uma democracia inercial” (Baquero & Vasconcelos, 2013, p. 14).

Para Albuquerque & Dias (2002), a decadência dos partidos polí-
ticos, enquanto organizadores das demandas sociais e representantes 
das clivagens existentes, deu-se a partir do aumento da relevância 
dos meios de comunicação na decisão do voto. Mesmo nos períodos 
democráticos observados antes da ditadura, a votação deu-se de forma 
nominal e personalista. O eleitor vota em quem melhor defenderá seus 
interesses. Joyce Martins (2019), considera que outros fatores podem 
justificar esse declínio dos partidos e a perda de força das siglas, como 
o aumento da complexidade social e a multiplicação de identidades. 
Todavia, a autora considera que, no Brasil, historicamente, as relações 
entre político e eleitores sempre foram de caráter personalista. Isto é, a 
atenção do eleitorado sempre esteve voltada a uma liderança. Nesse sen-
tido, o voto há muito já possuía caráter pessoal, “ainda que, agora, essa 
relação pessoal tenda a ocorrer de forma midiatizada” (Martins, 2019, 
p. 44). Assim, há que se considerar a relevância dos meios de comuni-
cação na decisão do voto e nos processos políticos.

Outro fator relevante no cenário vigente é o descrédito na política 
e nos partidos tradicionais e seus agentes por parte da população. 
Como exemplo, no cenário de 2018, em que se elegeu Bolsonaro, 
têm-se a Operação Lava Jato e suas revelações e prisões, impeachment 
da presidente Dilma (PT), prisão do ex-presidente Lula (PT) e impedi-
mento de sua candidatura à Presidência, acusações que chegaram até 
Aécio Neves (PSDB), manifestações populares e a rearticulação da 
extrema-direita encabeçada por movimentos conservadores e religiosos, 
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uso mais estratégico das redes sociais, de fake news e desinformação. 
Esse cenário resultou em uma crise política e institucional, e, posterior-
mente, na eleição de um presidente considerado como “anti-sistema” 
e “antipolítico”, Jair Bolsonaro (na época, filiado ao PSL), a partir de 
uma tentativa de se distanciar do estigma da corrupção.

O discurso antipolítico elevou agentes ao poder ao longo da his-
tória e cenários de crises políticas, sociais e econômicas, em especial, 
tornam-se solo fértil para a ascensão de outsiders (Levitsky & Ziblatt, 
2018). Fazendo um breve voo sob a história da política mundial, pode-
-se elencar algumas figuras icônicas, como: Adolf Hitler, governante 
da Alemanha de 1934 a 1945; Hugo Chávez, presidente da Venezuela 
de 1999 até sua morte, em 2013; Alberto Fujimori, presidente do Peru 
de 1990 a 2000; Fernando Collor de Mello, que governou o Brasil de 
1990 a 1992; Donald Trump, ex-presidente dos EUA, eleito em 2016; 
Bolsonaro, atual presidente do país, eleito em 2018, dentre outros.

Adolf Hitler (1889-1945) pertencia ao exército alemão e devido sua 
trajetória na carreira militar foi indicado como chanceler da Alemanha, 
em seguida assumiu o governo do país. A Alemanha da época encon-
trava-se em uma profunda crise, gerada pela derrota na primeira guerra 
e os impactos da Grande Depressão de 1929. Hitler com sua oratória e 
carisma teve sua carreira política impulsionada pelo apoio dos políticos 
conservadores da época, que acreditavam poder controlá-lo. Ainda, 
o líder nazista utilizou da ascensão e potencialidades do rádio para 
disseminar seu discurso. “Se surge um outsider carismático, ganhando 
popularidade ao desafiar a velha ordem, é tentador para os políticos 
do establishment, que percebem que seu controle está se desfazendo, 
buscar cooptá-lo” (Levitsky & Ziblatt, 2018, p. 27).
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Na América Latina, uma figura marcante é Hugo Chávez (1954-
2013). Chávez teve sua origem no meio militar e foi preso por liderar 
um golpe de Estado contra o governo de Carlos Andrés Perez. O vene-
zuelano chegou a afirmar que voltaria pela “porta da frente”, e foi o que 
aconteceu em 1998. Chávez, em um contexto de descrença política da 
população venezuelana, elegeu-se presidente da Venezuela.

Geralmente, os outsiders populistas colocam-se como representantes 
da “voz” do povo, entram em guerra contra a elite corrupta e conspira-
dora, negam a legitimidade dos partidos e os ataca, colocando-os como 
antidemocráticos e antipatrióticos e, quando chegam ao poder, tendem 
a atacar as instituições democráticas e os pilares da democracia, como 
a própria imprensa (Levitsky & Ziblatt, 2018). E, nesse aspecto, mesmo 
Bolsonaro tendo uma carreira política anterior ao cargo na Presidência, 
sua postura e discursos se afastam do considerado como pertencente à 
política tradicional e, portanto, foi apresentado como outsider.

Mais recentemente, a eleição de Donald Trump (1946) pelo Partido 
Republicano, em 2016, nos Estados Unidos, demonstrou as potencialida-
des da internet e instituiu um novo jeito de se fazer campanha, copiado 
por muitos, inclusive, pelo atual presidente do Brasil. Trump é uma 
celebridade polêmica, o qual ganhou cobertura da mídia tradicional 
ao gerar controvérsias. Ainda, o candidato utilizou das redes sociais, 
como Facebook e Twitter, como ferramentas de campanha. Igualmente, 
enquanto candidato, utilizou do disparo de Fake News, para desbancar 
sua oponente no caminho à Casa Branca.

No entanto, pode-se afirmar que esse processo acaba por ser uma 
ironia, já que a campanha de Barack Obama, em 2008, também impul-
sionada pelas redes sociais, mostrou-se totalmente diferente à campanha 
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de Trump (Castillo, 2018). A eleição de Trump acabou por demonstrar 
as ambiguidades dos usos e apropriações das redes sociais online, 
na prática. E, alguns dos outsiders que chegaram ao poder no Brasil 
também são exemplos de como as campanhas em mídias alternativas 
podem contribuir para alavancar candidatos “não-políticos”. Cesarino 
(2020) explora esse cenário de populismo digital, no qual os discursos 
dos líderes visam atravessar as mídias tradicionais, atacando-as como 
corruptas ou mentirosas, e utilizando-se de disparos em massa a partir 
de redes sociais como WhatsApp. As mensagens, normalmente, sim-
plificam as teias sociais e polarizam a sociedade a partir da ideia de 
amigo versus inimigo, com alta presença de memes e apelo emocional.

Sobre a relação entre as redes sociais, o populismo e o crescimento 
da extrema-direita e de regimes autoritários, Cesarino (2020) discute, a 
partir de um paralelo entre o caso de Jair Bolsonaro e do primeiro-ministro 
indiano, Narendra Modi, como as diferentes formas de nacionalismo, 
anti-elitismo, anti-secularismo e outras pautas, podem estar relacionados 
à tendência mundial de financiamento de (e por) sistemas neoliberais 
junto à digitalização da vida. Somado a esse cenário destaca-se os 
conceitos de pós-verdade e de desinformação. A autora destaca, ainda, 
como Bolsonaro e Modi cresceram em discursos de anti-establishment 
e anti-corrupção, tendo como alvos de ataque os partidos tradicionais.

Ângel Arellano (2018) apresenta a crise política vivenciada pelo 
Brasil como importante fator na candidatura e eleição de outsiders. 
Em 2018, o Brasil pode observar uma polarização acirrada na corrida 
à Presidência, contudo, encabeçada por Bolsonaro (até então pelo PSL) 
e Fernando Haddad (PT). O “Trump dos trópicos”, como ficou conhe-
cido, utilizou uma campanha parecida com a do republicano em 2016.
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Jair Messias Bolsonaro serviu ao Exército Brasileiro antes de 
ingressar na política. Na vida pública, foi eleito em 1988 para vereador 
do Rio de Janeiro capital. Depois foi eleito Deputado, pelo estado do 
Rio. Bolsonaro ficou quase 30 anos na vida política, antes de ser eleito 
presidente, e mudou de partido nove vezes e, agora, governa o país sem 
estar filiado a qualquer partido.

Para Arellano (2018), os outsiders são atores sociais que aparecem 
na cena política colocando-se como alternativa à política tradicional, 
avessos à corrupção e ao abuso de poder. Dentre eles, existem indivíduos 
que já passaram por cargos públicos ou se candidataram no passado, 
como foi o caso de Bolsonaro. Entretanto, a postura adotada pelos 
outsiders e a forma com que eles fazem política se diferenciam – ou se 
diz diferenciar – do establishment político ou encontra-se à margem 
dele. E, conforme afirma Arellano (2018, p. 120), “La elección de un 
outsider comienza a convertirse en la constante de muchos paises que 
estan sumidos em profundas crisis políticas y económicas”.

 Esses caráter antipolítico e antiestablishment não são novidades, 
no entanto, na história da política brasileira. Jânio Quadros e Fernando 
Collor, por exemplo, também se colocavam como outsiders, com um 
discurso fortemente pautado no combate à corrupção, junto à agenda 
liberal. Para Avritzer (2021), o governo Bolsonaro se individualiza 
desses casos uma vez que uma de suas principais estratégias está na 
comunicação via redes sociais online, onde consegue estabelecer um 
canal de comunicação direto e próprio com seus apoiadores: “O bol-
sonarismo degrada as instituições a partir de uma rede impressionante 
de geração de fake news”. (p.17). Rocha e Solano (2021) argumentam 
que, ainda nesse contexto, quanto maior a crise (anti)política, maior a 
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radicalização do governo Bolsonaro, que foca no desprezo às institui-
ções, principalmente com ataques constantes ao judiciário e à mídia, 
tendo a corrupção como centro argumentativo.

 A operação Lava-Jato, que investigou a corrupção e organização 
criminosa, em que políticos recebiam propinas de grandes empreitei-
ras em troca de contratos com estatais, foi muito pautada pela grande 
mídia, que condenou lideranças políticas tradicionais. Nesse sentindo, 
desde as Jornadas de junho de 2013, a pauta “anticorrupção” foi muito 
reverberada. Kalil (2018) aponta que apesar do eleitorado de Bolsonaro 
ser composto por uma diversidade de pessoas e grupos, ainda assim é 
possível apontar determinados valores difusos capturados pela figura 
do “cidadão de bem”. Dessa forma, em 2016, conforme o autor, o con-
ceito de “cidadão de bem” vai encontrar um refinamento de sentido na 
combinação com o discurso anticorrupção. O “cidadão de bem” passou 
a designar aquele que, além de ter uma conduta individual “correta” 
e saber se comportar nas manifestações, se distingue dos “bandidos” 
(corruptos) ou de quem apoia bandidos.

Discurso, memória discursiva e a corrupção

Toda e qualquer comunicação humana acontece por meio das diferen-
tes linguagens, sendo que “a linguagem só faz sentido porque se inscreve 
na história” (Orlandi, 2020, p.23). O discurso, por sua vez, ultrapassa 
a concepção estruturalista de língua e pode ser compreendido como 
“efeito de sentido entre interlocutores” (Orlandi, 2020, p. 20), definição 
que explicita que sempre haverá relação entre sujeitos na produção de 
sentidos de quaisquer discursos, e, que todo sujeito comunica a partir 
de determinado posicionamento histórico no mundo, perpassado por 
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suas contingências materiais. Nesse contexto, para o campo da análise 
de discurso de origem pecheutiana, área teórica-metodológica sobre a 
qual esse trabalho se respalda, a linguagem está, necessariamente, mate-
rializada na ideologia, que, por sua vez, se manifesta no uso social da 
língua. Para Orlandi (2020, p.15), então, “não há discurso sem sujeito 
e não há sujeito sem ideologia”.

Entende-se, nesse campo teórico, que dizer algo no mundo, que um 
vírus mortal causa apenas uma “gripezinha”, nunca é um ato inocente 
ou sem consequências. Ainda em 1970, Foucault questiona: “mas, o 
que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas falarem e de seus 
discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo”? 
(Foucault, 2009, p. 8). Podemos afirmar que o perigo reside na aparente 
“neutralidade” e transparência da língua, mas que sabemos ser con-
trolada, selecionada, organizada e distribuída de acordo com relações 
ideológicas e de poder, como afirma o autor. É por isso que o discurso 
é objeto de desejo: deseja-se ter o poder de discurso, e isso fica claro 
nas estratégias políticas do populismo digital, que frequentemente 
questionam as instâncias mediadoras do conhecimento, colocando, 
em xeque, também, a própria noção de verdade. Em outras palavras: 
quem controla o discurso, controla a verdade e não é à toa que um dos 
principais lemas do presidente Jair Bolsonaro seja o versículo bíblico 
“E conhecereis a verdade e a verdade os libertará”.

Nesse contexto, ressalta-se a importância da análise de discurso, 
que visa, a partir de um dispositivo teórico de análise, compreender 
como as interpretações discursivas funcionam, procurando explicitar os 
processos de significação presentes no texto e “escutar” os sentidos ali 
possíveis, refletindo como se constituem. Além disso, visa compreender 
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como o texto “organiza gestos de interpretação que relacionam sujeito 
e sentido.” (Orlandi, 2020, p.25).

Para isso, acionamos alguns dispositivos teórico-conceituais, no 
presente trabalho, como o conceito de “memória discursiva” ou inter-
discurso. A partir desse conceito, busca-se refletir as condições de pro-
dução do discurso (contexto sócio-histórico ideológico), que consiste 
na posição do sujeito que fala, assim como a memória que é acionada 
para a produção de sentidos, bem como as circunstâncias de enunciação, 
ou seu contexto imediato.

Trazer a #bolsonaroincorruptível aos Trend Topics do Twitter não 
é uma ação ingênua ou orgânica. A corrupção é um assunto caro aos 
bolsonaristas, já que grande parcela dos que ainda apoiam o presidente 
tem, como base, o discurso antipetista, que enxerga o Partido dos Tra-
balhadores como intrinsecamente corrupto. Nesse sentido, uma das 
estratégias previamente identificadas no presente trabalho, é a de que só 
se constrói o discurso de Bolsonaro como incorruptível porque já existe 
esse discurso do PT como corrupto. Para Foucault (2009, p. 24), essa 
estratégia do comentário “conjura o acaso do discurso fazendo-lhe sua 
parte: permite-lhe dizer algo além do texto mesmo, mas com a condição 
de que o texto mesmo seja dito e de certo modo realizado”.

Em outras palavras, ao trazer #bolsonaroincorruptível, há, embora 
com elementos novos, uma constante atualização daquele discurso pri-
meiro, permanente e reatuzalizável. Nesse sentido, pode-se dizer que o 
discurso comentado não é necessariamente novo ou original, principal-
mente por sua dependência da pré-existência daquele discurso primeiro 
(O PT é corrupto). “O novo não está no que é dito, mas no acontecimento 
de sua volta” (Foucault, 2009, p. 24). A novidade é o próprio fato de 



626

meistudies

se trazer aquele discurso à tona novamente, e não necessariamente 
seu conteúdo, mas o ato. Podemos, então, questionar: qual o objetivo, 
portanto, do sujeito que atualiza esse discurso primeiro? Essa seria uma 
das questões que pretendemos esclarecer durante a análise.

Compreendendo o discurso da impossibilidade de corrupção do 
Presidente Jair Bolsonaro e a constante referência (ou acionamento da 
memória) à corrupção praticada por outras instâncias sociais, viu-se 
necessário aprofundar-se sobre o conceito de memória discursiva, ou 
interdiscurso. Para Orlandi (2020), o conceito pode ser definido como 
“aquilo que fala antes, em outro lugar, independentemente” ou “o saber 
discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do 
pré-construído, o já-dito que está na base do dizível, sustentando cada 
tomada da palavra. O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam 
o modo como o sujeito significa em uma situação discursiva dada” 
(p. 29). Vale destacar, ainda que é por meio do interdiscurso que nos 
remetemos a uma filiação de dizeres, a uma memória, e passamos a 
poder compreendê-lo a partir dos compromissos políticos e ideológicos 
que carrega. (Orlandi, 2020, p. 30).

Procedimentos Metodológicos

O presente artigo visa investigar as conversações de usuários na 
rede Twitter acerca dos desdobramentos da CPI da Covid-19, mais 
especificamente, a partir do termo #bolsonaroincorruptível, hashtag que 
surgiu e ocupou os Trending Topics da rede no dia 25 de junho, como 
reação ao depoimento dos Irmãos Miranda na CPI, que afirmaram que 
Jair Bolsonaro sabia das supostas irregularidades na compra da vacina 
Covaxin e não tomou providências acerca dos processos de corrupção.
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Para isso, respalda-se na metodologia de Análise de Redes Sociais 
(ARS), para identificar atores, padrões e comportamentos na rede for-
mada em torno do assunto, em diálogo com a análise de discurso, que 
permite aprofundamento no debate ao olhar para os textos que mais 
circularam nessas redes.

A coleta dos tuítes foi feita no dia 26 de junho, pelo site Netlytic, 
uma vez que o seu sistema captura um intervalo de até sete dias de 
publicações. Foram coletados 10 mil tuítes. A escolha pela rede se deu 
por esta ainda manter sua API5 aberta e porque os usuários brasileiros 
mantêm forte presença na rede, incluindo o próprio presidente, que a 
utiliza, por vezes, como fonte oficial de pronunciamentos.

A análise dos dados se dá em duas partes: a primeira visa analisar 
a rede de conversação, identificar os principais atores e seus aspectos, 
a fim de se compreender padrões de comportamento e como se dá a 
propagação e a adesão ao discurso vinculado. Para Recuero (2018), “as 
redes sociais são metáforas para a estrutura dos agrupamentos sociais” 
(p.23) e, por conseguinte, as redes sociais online traduzem relações dos 
espaços offline, bem como também compreende-se esses espaços como 
ampliação da esfera pública, e, portanto, produzem e circulam debates 
e opiniões públicas (Recuero, 2018; Oliveira & Fernandes, 2011)

A metodologia de Análise de Redes Sociais (ARS), nesse contexto, 
“refere-se a uma abordagem de cunho estruturalista das relações entre 
os atores e a sua função na constituição da sociedade” (Recuero, 2018, 
p. 39). Por meio de um conjunto de métricas e técnicas, visa identificar as 
relações existentes entre os atores sociais de determinado grupo ou rede.

5. Application Programming Interface (API) é a interface de programação de uma 
aplicação. Por ser aberta, permite realizar esse tipo de coleta.
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Utilizamos o software Gephi para rodar uma visualização da rede 
(grafo), a partir da conexão (arestas) entre esses atores sociais (nós). 
Utilizamos o algoritmo Force Atlas 2, que como apontam (Jacomy et al., 
2014, como citado em d’Andrea, 2016), é baseado na relação de forças e 
na proximidade das associações entre os atores, ou seja, entre os retuítes 
e os perfis que retuitaram ou foram retuitados.

Como filtros operacionais, optamos por analisar o grau de entrada 
dos atores (quantidade de conexões que um nó recebe), representados 
por pontos (nós), cujo tamanho, na imagem, é proporcional ao número 
de conexões feitas, bem como o de modularização, que permite iden-
tificar os principais agrupamentos ou clusters na rede. Essa segunda 
métrica é importante uma vez que, de acordo com Recuero (2018), “a 
probabilidade de uma nova conexão ser criada dentro dos grupos é 
maior que a probabilidade de uma nova conexão ser estabelecida fora 
dos grupos internos da rede” (p. 78). Assim, a modularidade identifica 
as comunidades mais densamente conectadas entre si e mais fragilmente 
conectadas fora de si. Um grupo com coeficiente de modularidade mais 
alto tende a ter uma taxa mais eficiente de transmissão de informação, 
em comparação a uma comunidade menos densamente conectada. Essa 
métrica pode lançar luz a formas de organização de grupos bolsonaristas 
e de oposição.

Em um segundo momento, utiliza-se a base teórico-metodológica 
da Análise de Discurso, principalmente a partir de Orlandi (2020) e 
Foucault (2009), refletindo os cinco tuítes que mais circularam na 
rede, com a finalidade de se compreender (quais são e como se dão) os 
sentidos ali gerados.
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Estudo de Caso da #BolsonaroIncorruptível

O grafo da Imagem 1 representa um recorte da rede total encontrada, 
enquanto a Imagem 2 representa a rede com apenas os cinco clusters 
principais. De forma geral, nota-se que não há grandes diferenças ou 
autonomia dessa rede para além dos principais atores sociais, o que pode 
indicar baixo diálogo, coesão ou reciprocidade na rede, que existe em 
torno de poucos atores sociais. Esse resultado pode indicar a presença 
de influencers e de alto número de compartilhamentos, mas sem troca 
comunicacional. Interpretamos esse tipo de ação como “disparos” 
de retuítes, mas que pouco se comunicam para fora de seus próprios 
agrupamentos sociais.
Imagem 1
Grafo da rede completa

Elaborado pelas autoras.

Imagem 2
Cinco principais clusters da rede

Elaborado pelas autoras.

O Quadro 1 compara as métricas entre os dois grafos, e o Quadro 
2 mostra o tamanho de cada cluster na rede (Imagem 2). A partir dos 
dados do Quadro 1 podemos confirmar que a rede estudada é uma rede 
pequena, com os diâmetros 9 e 6, respectivamente, o que indica que o 
caminho mais longe de um tuíte a outro é passando por nove nós. Já na 



630

meistudies

rede dos clusters principais, esse caminho é ainda menor, passando, no 
máximo, por seis nós, o que corrobora a ideia da dificuldade de uma 
informação sair de seus próprios grupos sociais. Esse tipo de ação, que 
enfatiza a circulação massiva de conteúdo dentro de uma própria rede 
pode causar a sensação de força daquela rede para quem está dentro dela.

Quadro 1
Métricas comparando a rede completa e a rede dos cinco principais 
clusters.

Rede Total 5 principais clusters
Densidade 0 0,001
Diâmetro 9 6

Elaborado pelas autoras

Em termos de densidade, o valor reflete a quantidade de conexões 
de uma rede em relação ao número possível de conexões. Como aponta 
Recuero (2018) “quanto maior a densidade, mais interconectado o 
grafo está”. Na rede total, o valor encontrado foi de zero, indicando 
uma ausência de coesão entre os membros, que, provavelmente, se 
conectam por um único interesse: o de defender a impossibilidade de 
corrupção de Bolsonaro. O que os dados podem sugerir, nesse caso, é o 
ato de retuitar de forma “avulsa”, sem diálogo ou conexão estabelecida 
entre os membros. É muito mais um statment, ou um retuíte de apoio 
ou reforço de uma crença pessoal, do que convidativo ao debate.

Outro ponto importante a ser ressaltado, ainda sobre esses dados, é 
o de que, com a densidade de 0,001 no grafo com os clusters principais, 
temos uma rede um pouco mais densa do que a anterior, o que pode 



631

meistudies

sugerir, de acordo com Recuero (2018), que, por ser uma rede mais 
conectada que a outra, provavelmente funciona em torno de menos fonte, 
mas agindo de forma mais intensa no compartilhamento, enquanto na 
primeira rede, observa-se um comportamento mais disperso e que ainda 
dá voz a outros atores menos relevantes.

Quadro 2
Informações sobre os cinco principais clusters

Cluster % da rede

Cluster 1 (lilás) 26,41

Cluster 2 (verde) 11,11

Cluster 3 (azul) 10,42

Cluster 4 (preto) 9,14

Cluster 5 (laranja) 6,6
Elaborado pelas autoras

Dos 25 tuítes mais relevantes dessa rede foi possível identificar 
algumas categorias recorrentes, sendo que a maior delas foi a de tuítes 
que realizam (I) campanhas para subir hashtags ou com post memético 
equivalendo a 36% das publicações. O segundo tipo de conteúdo mais 
vinculado foi o de (II) ataque à mídia, com 28%, seguido por 12% de 
posts de (III) oposição ao Bolsonaro. Os temas (IV) ataque à CPI, (V) 
voto impresso e posts remetendo à (VI) corrupção e ao PT, representa-
ram, cada uma, 8% da rede.

Dos cinco tuítes que tiveram maior número de retuítes, dois são 
de ataque à mídia, incluindo o mais retuitado, e um de ataque à CPI, 
demonstrando os posts mais como reação e negação do que como algum 
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tipo de construção argumentativa para rebater as acusações feitas sobre 
Jair Bolsonaro.

O Post 1 (que circulou no Cluster 1), diz: “E a Folha que ouviu 
um cara que segundo a Astrazaneca, NUNCA TRABALHOU COMO 
INTERMEDIÁRIO para a Astrazaneca. [Emoji de chorando de rir] Eles 
tentam tentam, mas não adianta é #BolsonaroIncorruptivel”. Aqui, a 
ideia de “Bolsonaro incorruptível” evoca, necessariamente, e pela nega-
ção, a ideia do corruptível, da corrupção. A memória discursiva ativada 
aqui, dado o contexto político e de crise na política brasileira, discutida 
no referencial teórico do presente artigo, é a de que, para alguém ser 
incorruptível, outro alguém foi corrupto. Esse alguém é o ex-presidente 
Luís Inácio Lula da Silva (PT). O discurso do PT como o “partido mais 
corrupto do Brasil” ou de Lula como ladrão é um dos mais fortes (e a 
verdade) para os apoiadores mais fervorosos de Bolsonaro. O antipetismo 
ainda é o que mantém grande parte dos apoiadores do atual presidente, 
e a figura do PT e de Lula são, para esses seguidores, necessariamente 
ligadas à corrupção. Bolsonaro, para eles, e para a narrativa que tem 
sido construída pelo/sobre o “mito”, é a de que somente ele, o herói, 
foi e é capaz de manter Lula e o PT fora do poder. Ungido por Deus, 
o “Messias” é o cavaleiro que lidera a luta do bem contra o mal (Lula, 
PT, corrupção, comunismo etc). Para esse contexto bolsonarista, o ini-
migo (criado também por eles mesmos) está em todo canto, pode ser 
interno ou externo, e seu único objetivo é destruir o país, e Bolsonaro 
é o grande herói que está impedindo isso de acontecer.

Nesse cenário, a todo tempo, há a tentativa de se derrubar o herói, e, 
na fala ressaltada, tanto a CPI, quanto a Folha de São Paulo (veículo que 
ocupa o lugar de qualquer um da mídia tradicional no contexto discursivo 
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dos bolsonaristas), fazem parte desses inimigos, por investigarem um 
sujeito que, a partir de sua denúncia, cria um vínculo de Bolsonaro 
com possíveis culpados no caso das compras ou tentativas de compras 
irregulares de vacina. Além disso, retomando-se a ideia da memória 
discursiva, que diz respeito à corrupção praticada pelo PT, ressalta-se 
o esquecimento. Lula foi inocentado das acusações de corrupção, mas 
interdita-se a própria memória, pois esse fato não é trazido à tona. Pelo 
contrário, passa-se a construir uma memória futura, sobre como todos os 
inimigos tentaram derrubar Bolsonaro, mas eles não conseguiram, pois 
o presidente, como herói, não é passível de ser relacionado à corrupção. 
No caso, a corrupção equivale, portanto, a um dos grandes “pecados” 
políticos, a um dos maiores valores para os apoiadores do presidente, 
e, portanto, Bolsonaro, não pode ser, de maneira alguma, ligado a esse 
conceito, pois é justamente por meio da narrativa da corrupção e do 
antipetismo que se construiu a grande base de apoio de Jair.

Já o segundo post mais circulado, o Post 2 (também do Cluster 1), 
diz: “Imagine a chatice que vai ficar esse país se o Biroliro sair da 
presidência. Será o maior tédio! Precisamos ver a segunda temporada, 
taoquei. Bom dia! #BolsonaroIncorruptivel”. Essa postagem é baseada 
em uma construção memética6, que argumenta que, sem Bolsonaro na 
presidência, não haveria “graça” no país. Pode-se compreender, portanto, 
que o autor considera “Biroliro” como um sujeito que quebra o tédio, 
que é divertido e também incorruptível. A “segunda temporada”, no 
caso, pode fazer alusão à candidatura à reeleição de Bolsonaro em 2022. 

6. O meme é um tipo de linguagem da internet, normalmente associado à situações 
de humor, ironia e sarcasmo, normalmente construído a partir de materiais 
preexistentes. 
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O autor utiliza, ainda, termos falados pelo próprio presidente, como 
o conhecido “Tá ok”, ou “taoquei”. No entanto, não argumenta, para 
além do tédio sem o presidente no poder, porque ele seria incorruptível.

O Post 3 (presente no Cluster 3) por sua vez, diz: “Então os autores 
de MPs pra comprar a Covaxin foram Omar e o IRMÃO do Renan? 
Randolfinho foi o relator e deu parecer favorável? E Ranan sabia de 
tudo???? #RenanSabiaDeTudo Ehhh a casa caiu pra eles e #Bolsona-
roIncorruptivel” (Jac, 2021).

O Post 3 (que não faz parte dos 5 principais clusters) evidencia 
um dos problemas e limitações da pesquisa com redes sociais online: 
a efemeridade das postagens. No momento da coleta, o link anexo ao 
post existia, mas já em momento da análise, não está disponível pois 
o autor da conta não existe mais. “Deletar” contas pode sugerir que 
determinada conta foi denunciada ao Twitter por espalhar fake News 
ou desinformação e foi removida pela rede, ou ainda, que o próprio 
autor a apagou. Nas redes bolsonaristas, como pesquisadoras, não raro 
nos deparamos com contas falsas, contas que divulgam conteúdo falso 
e robôs. Portanto, podemos, pelo contexto, apenas presumir que o link 
divulgado era de alguma matéria jornalística (ou não) que sugeria algum 
envolvimento do Senador Renan Calheiros com a compra das vacinas. 
Em uma busca rápida pelo Twitter, utilizando a #renansabiadetudo não 
encontramos esse link. Pode estar fazendo referência

Por sua vez, o Post 4, de forma mais direta, evoca a memória dis-
cursiva relacionando “extrema-imprensa” aos termos “extrema-direita” 
ou “extrema-esquerda”. O post consiste em: “A nova narrativa da extre-
ma-imprensa é dizer que os eleitores do Bolsonaro estão arrependidos. 
Tem alguém arrependido aqui? #BolsonaroIncorruptivel”. Por vezes, 
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apoiadores de Bolsonaro tendem a classificar a esquerda , aliás, o PT, 
que é de centro-esquerda, de extrema-esquerda, apesar da pouca evi-
dência para caracteriza-la dessa maneira. Por outro lado, o governo de 
Jair tem sido chamado por veículos de mídia internacionais e nacionais, 
bem como por cientistas sociais, historiadores, antropólogos e outros 
pensadores, de extrema-direita, sendo comparado, inclusive, a governos 
autoritários e fascistas contemporaneamente, como o primeiro-ministro 
da Hungria, Viktor Orbán. A postagem é baseada, ainda, na negação. 
Existe uma narrativa e o post vem para negá-la. A narrativa é de que os 
eleitores de Bolsonaro estariam arrependidos, e por isso, o autor sente 
a necessidade de dizer que não há ninguém arrependido ali, visando 
continuar a criar os vínculos na rede e se antecipar para negar uma 
possível outra verdade, para além de sua própria.

Sobre isso, podemos retomar o conceito de Foucault (2009) da von-
tade de verdade. O sujeito opta por reforçar, novamente pela negação, 
que não há arrependidos, e divulga essa sua verdade já pressupondo que 
os sujeitos que irão interagir com essa mensagem pensam da mesma 
forma, possuem a mesma verdade. Nesse caso, pode-se afirmar que essa 
vontade de verdade é uma vontade de se construir uma verdade, aquilo 
em que o sujeito acredita. É, então, uma tentativa de impor uma verdade 
ao outro, e portanto, de se criar uma verdade. Além disso, visa validar 
uma verdade em meio a uma diversidade de verdades, pois todos querem 
estar do lado “correto”, e “verdadeiro”. Estar do “lado da verdade” gera 
segurança ao sujeito, que passa a enxergá-la como única possível. O 
algoritmo das redes, sendo homofílico, colabora com esse tipo de inte-
ração, uma vez que reforça a interação entre conteúdos e sujeitos que já 
pensam de forma semelhante e possuem comportamentos semelhantes. 
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O sujeito, respaldado por esse tipo de interação, não se deixa levar por 
outras verdades ou desejos que não os seus, e essa construção social da 
verdade acaba sendo atravessada por relações de poder, uma vez que 
quem detém o discurso, detém o poder.

Por último, o Post 5 (presente no Cluster 4) se diverge dos anteriores 
por ser, a partir de um comentário irônico, de oposição à Bolsonaro. 
Ao dizer: “Ahammm, sei [emojis chorando de rir] #BolsonaroIncorruptivel 
(Sra.John #Vacinasim #ForaBolsonaro, 2021)”. A postagem replica o 
print de um post de Carlos Bolsonaro, filho do Presidente Jair Bolsonaro, 
feita em 20 de outubro de 2015, cujo texto é: “Todo mundo proximo do 
Lula é envolvido em corrupção, menos ele. Incrível como esse homem 
consegue ser pro no meio de tanto familiar ruim!”. Na réplica, a autora 
utiliza substitui “Lula” por “MEU PAI”, riscando onde está escrito 
Lula e escrevendo o novo texto por cima. Pode-se afirmar que o post 
sugere sentidos a partir da memória discursiva que relaciona o PT e o 
ex-presidente Lula à ideia de corrupção. No entanto, diferentemente das 
postagens bolsonaristas que visam construir a imagem de Bolsonaro 
como incorruptível sempre em diálogo e negação à figura de Lula, dessa 
vez, a autora utiliza o argumento de porquê Lula seria corrupto, nas 
palavras de Carlos Bolsonaro, aplicando-o à situação de Jair Bolsonaro. 
Essa estratégia discursiva visa parear, portanto, a imagem de Bolsonaro 
à de Lula, ambos sendo corruptos. O texto que precede a imagem, 
“Ahammm, sei”, é uma construção coloquial e irônica que reforça a 
dúvida da impossibilidade da corrupção de Bolsonaro, questionando o 
“cidadão de bem” se ele realmente acredita naquilo, a partir do deboche.

A partir das análises é possível observar uma polarização na rede, 
na rede de cor preta em relação aos outros clusters, justamente a rede 
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onde circulou o Post 5. No entanto, não é uma polarização de peso 
equivalente, uma vez que, a #bolsonaroincorruptível foi retuitada por 
críticos ao governo, rebatendo a hashtag subida pelos apoiadores. 
Ao optarem por utilizar a mesma hashtag de mobilização do grupo 
de apoio ao presidente, a oposição acaba dando visibilidade à pauta 
e contribuindo para a conversação nas redes. Os atores da rede de 
oposição não aparecem com alto grau de entrada nem centralizadores 
dos clusters, indicando, possivelmente, atos isolados de reação à rede 
bolsonarista, a partir da hashtag.

Vale ressaltar, ainda, a grande presença de contas que aparentam ser 
falsas (com poucos seguidores e postagens, nomes genéricos e criadas 
há pouco tempo, com somente retuítes), ou, ainda, robôs. Outra parte 
aparenta ser de um grupo articulado de bolsonaristas que fazem campa-
nha para fortalecer a direita por meio do recurso “me siga que eu sigo 
de volta”, e que possuem o único objetivo de postar e retuitar conteúdo 
político de apoio a Bolsonaro. Grande parte desses perfis tendem a 
circular conteúdos desinformativos, falsos, inflamatórios e meméticos.

Considerações Finais

O presente artigo pretendeu investigar as redes de conversação no 
Twitter em torno da #bolsonaroincorruptível, termo que ganhou os 
Trending Topics, bem com identificar quais os sentidos discursivos que 
circulam nessas redes. Como resultados, após realizar análise da rede 
e dos discursos (tuítes mais frequentemente retuitados), compreende-
mos que a grande maioria da rede em questão pauta-se por “disparos” 
de tuítes, com compartilhamento em massa dos conteúdos, mas sem 
muito diálogo.
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Entende-se que a composição dessa rede corrobora com a hipótese 
das “bolhas” de interação, nas quais, quanto mais densas, mais focadas 
em fontes únicas de informação elas são, e menos prováveis de dialo-
garem com outras redes ou outras verdades, que não a deles mesmos.

Os principais discursos que circularam foram relativos a ataques 
à mídia e à CPI, sempre rememorando o discurso dessas instâncias 
como corruptas, e, principalmente, retomando a figura do PT e de Lula 
como corruptos, sendo que, Bolsonaro, por negação (indicada pelo 
prefixo in), deve se opor ao ex-presidente, seu “arqui-inimigo”. Essa 
narrativa reforça a existência de Jair Bolsonaro como um herói do bem 
que luta contra o mal, e, por ser “ungido por Deus”, é o único capaz 
de manter o PT fora do poder. Seus apoiadores respaldam e criam os 
sentidos dessa narrativa, sempre posicionando-se ao lado dessa como 
a única verdade” possível.

Por fim, compreende-se a limitação do trabalho, que analisa apenas 
um pequeno recorte de uma enorme e infinita rede de conexões, como 
também se debruça sobre o discurso de apenas cinco dos principais 
tuítes que circularam. Vale ressaltar que não existiu a pretensão de se 
esgotar o assunto, mas de criar algumas primeiras pontes, com o uso 
das metodologias de ARS e de Análise de Discurso, entre a formação 
de redes e o funcionamento das narrativas que as compõe.
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As 500 mil mortes pela Covid-19 em dois telejornais 
brasileiros: uma análise a partir da dramaturgia 

do telejornalismo no Jornal Nacional e no 
Repórter Brasil

José Tarcísio da S. Oliveira Filho1

Simone Teixeira Martins2

Gustavo Teixeira Pereira3

Em 19 de junho de 2021, um sábado, o Jornal Nacional, telejornal 
produzido pela TV Globo, recorreu a um editorial para tornar pública 
sua opinião a respeito da gestão da pandemia da Covid-19 no Brasil. 
O uso do formato, pouco recorrente pelo programa, teve uma justifica-
tiva: o registro de meio milhão de mortos pela doença no país. Situação 
distinta foi identificada na TV Brasil, emissora considerada pública pela 
Empresa Brasil de Comunicação. Sem edição no sábado, na segunda-
-feira, dia 21, abriu o Repórter Brasil com uma longa entrevista com 
o então Ministro da Saúde, sem sequer mencionar as 500 mil mortes.

 A presente pesquisa realiza uma análise comparativa envol-
vendo os dois telejornais com o intuito de identificar as diferenças de 
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abordagem na cobertura sobre o acontecimento das 500 mil mortes pela 
Covid-19. Para isso aciona-se duas discussões teóricas: o conceito de 
dramaturgia do telejornalismo de Coutinho (2006) e estudos sobre a 
economia política da comunicação (Jambeiro, 2008; Otondo, 2002). 
A perspectiva da dramaturgia do telejornalismo considera que um dos 
principais atributos que permite a conversão de um acontecimento 
social em uma narrativa jornalística é a existência de um conflito com 
a eventual identificação de seus personagens (Coutinho, 2006, p. 107). 
Nesse sentido, a observação da figuração dos personagens (as vítimas, 
os políticos, os gestores, os médicos) e a própria temática (a pandemia), 
pode-se dar por meio da identificação do conflito social narrativo na 
notícia, que se caracteriza pela complexidade, intensidade e resoluti-
vidade (Coutinho, 2006, p. 112).

Já os estudos sobre a economia política da comunicação fornecem 
elementos que permitem refletir sobre fatores estruturais que perpas-
sam pelas emissoras que produzem os telejornais. Conforme Jambeiro 
(2008), existem três modelos de emissoras de radiodifusão no Brasil: 
a comercial, a estatal e a pública. A primeira consiste em estações cuja 
propriedade é de grupos empresariais e/ou pessoas físicas, como é o 
caso da TV Globo. Já o modelo público pode possuir financiamento 
governamental, mas deve ter independência editorial – a TV Brasil foi 
criada com essa proposta em 2007, apesar de constantes violações ao 
longo dos últimos anos ao seu caráter público. “A televisão pública é 
diferente, porque identifica carências, setores, necessidades, particu-
laridades, e procura satisfazê-los [...] procura satisfazer segmentos de 
público, e não o mercado ” (Otondo, 2002, p. 285).
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Em termos metodológicos, a pesquisa realiza uma adaptação das 
matrizes de análise da qualidade de Oliveira Filho & Coutinho (2017), 
permitindo analisar se as narrativas informativas audiovisuais cumprem 
requisitos qualitativos e éticos, conforme as próprias normas editoriais 
das emissoras. Entre as categorias analisadas estão: 1) veracidade da 
informação/apuração; 2) contextualização da informação; 3) pluralidade, 
diversidade e regionalismo; e 4) educação, serviço e autonomia. Ainda 
reflete-se sobre os conflitos narrativos que perpassam pela notícia, com 
base no conceito da dramaturgia do telejornalismo.

Modelos de Radiodifusão no Brasil: a economia política da 
Comunicação

Como relatado anteriormente, neste artigo, toma-se como objeto 
de estudo as narrativas jornalísticas de dois telejornais que possuem 
modelos distintos de financiamento: o Jornal Nacional, da TV Globo, e 
o Repórter Brasil Segunda Edição, da TV Brasil. O primeiro faz parte de 
uma emissora comercial, cuja propriedade é vinculada ao Grupo Globo, 
da família Marinho. Já a TV Brasil nasceu como um projeto que deveria 
fortalecer a comunicação pública no país, o que atualmente tem sido 
contestado, principalmente após sua fusão com a emissora estatal NBR 
(TV Nacional do Brasil) em 2019. Para compreender a configuração do 
cenário midiático brasileiro, recorre-se aos estudos da economia política 
da Comunicação por meio de uma abordagem histórica que envolve a 
legislação que rege o sistema de comunicação no país.

Além da Constituição Federal, no Brasil a imprensa tem como 
principal referência a Lei de número 4.117, publicada em 1962, pelo 
então presidente João Goulart. Também conhecida como Código 
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Brasileiro de Telecomunicações (CBT), ela surgiu num momento em 
que a televisão começava a se popularizar, principalmente nas mãos 
de Assis Chateaubriand, proprietário da TV Tupi4 – primeira emissora 
brasileira. É importante notar que naquela época não havia emissoras 
educativas e públicas. Essas somente seriam implantadas em 1968, 
através da TV Universitária de Pernambuco e, posteriormente, pela TV 
Cultura de São Paulo.

Por ter mais de meio século de vigência, a lei passou por várias 
alterações ao longo dos anos, sendo modificada por meio de decretos 
presidenciais. Apesar da clara necessidade de reformulação, por causa 
do tempo de vigência e questões relacionadas à democratização da 
comunicação e regulação da mídia, diversas partes dos textos originais 
ainda vigoram na radiodifusão brasileira. Para esta análise, utilizamos 
a versão consolidada do CBT, que exclui os artigos e parágrafos revo-
gados, e serão consideradas as partes que possam fornecer indicadores 
qualitativos para emissoras abertas.

No artigo 34 do capítulo 5 (Brasil, 1962), que trata sobre os serviços 
de telecomunicações, são enumerados alguns dos critérios adotados para 
a concessão dos serviços de radiodifusão. Entre as exigências para se 
obter uma emissora, por exemplo, estão a prova de idoneidade moral, 
demonstração dos recursos técnicos e financeiros que o solicitante dispõe 
para o empreendimento, indicação dos responsáveis pela orientação 
intelectual e administrativa da entidade e a preferência para a concessão 
às pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive universidades.

4. A TV Tupi de São Paulo foi fundada pelo empresário Assis Chateaubriand em 
1950. Além de ter sido a primeira emissora do Brasil, também demonstra a origem 
da atual configuração brasileira dos meios televisivos, dominada pelo modelo 
comercial de financiamento.
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Essas regras demonstram a preocupação pela questão ética na con-
dução dos veículos de informação, justificada pela idoneidade moral 
daquele que estará à frente do negócio. Apesar de incluir as universi-
dades como candidatas preferenciais às concessões – o que pode se 
relacionar com a preocupação pelo conteúdo educativo – percebe-se 
também como a questão financeira contribuirá para a configuração do 
oligopólio midiático nacional ao longo das décadas. Somente aqueles 
que detêm recursos técnicos e financeiros poderiam (podem) obter uma 
concessão. Esse tópico do 34º artigo pode ser considerado a origem da 
visão de empresas de comunicação como uma indústria de produtos 
midiáticos – voltadas para o lucro. Deduz-se que, diante do investimento, 
também é de se esperar o retorno financeiro. A preocupação em relação 
à qualidade é a de que esse objetivo se sobreponha ao interesse público, 
desencadeando o vale tudo pela audiência – e publicidade.

Segundo Bolaño (2003), esse método de outorga de canais contribuiu

para a consolidação, no país, diferentemente do que ocorrera em 
larga escala na Europa, por exemplo, de um sistema comercial 
privado de rádio e televisão, com base num modelo de concessões 
públicas – para 10 e 15 anos respectivamente, renováveis por perí-
odos idênticos e sucessivos -, ainda que preservando o direito da 
União de executar serviço idêntico, dando preferência, no processo 
de outorgas, às pessoas jurídicas de direito público, inclusive Uni-
versidades. (Bolaño, 2003, p. 33)

Outro aspecto que consta na Lei 4.117/1962 é o que tem relação com 
a independência política dos meios de comunicação vinculados a órgãos 
públicos. O artigo 47 descreve que nenhuma estação de radiodifusão de 
propriedade da União, Estados e Municípios poderá ser utilizada para 
fazer propaganda política ou difundir opiniões favoráveis ou contrárias 
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a qualquer partido político. Nota-se, assim, um estreito relacionamento 
do conteúdo deste trecho com as atividades das emissoras públicas, 
educativas e universitárias.

Devido ao contexto histórico em que foram elaborados, tanto o Código 
Brasileiro de Telecomunicações como a Constituição Federal de 1988 
não realizam distinção entre emissoras públicas e comerciais5. Um dos 
marcos para o preenchimento desta lacuna foi a criação da Empresa 
Brasil de Comunicação, a EBC, em dezembro de 2007 (que entre os 
veículos de comunicação vinculados, está a TV Brasil). Em 7 de abril 
de 2008 foi publicada a Lei de número 11.652/2008 que instituiu os 
objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder 
Executivo e seus outorgados. O segundo artigo da lei detalha, de forma 
clara, o que deve reger os veículos que fazem parte da EBC.

I - complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal; 
II - promoção do acesso à informação por meio da pluralidade de 
fontes de produção e distribuição do conteúdo; III - produção e pro-
gramação com finalidades educativas, artísticas, culturais, científicas e 
informativas; IV - promoção da cultura nacional, estímulo à produção 
regional e à produção independente; V - respeito aos valores éticos 
e sociais da pessoa e da família; VI - não discriminação religiosa, 
político-partidária, filosófica, étnica, de gênero ou de opção sexual; 
VII - observância de preceitos éticos no exercício das atividades 
de radiodifusão; VIII - autonomia em relação ao Governo Federal 
para definir produção, programação e distribuição de conteúdo no 
sistema público de radiodifusão; IX - participação da sociedade 
civil no controle da aplicação dos princípios do sistema público de 

5. Utilizamos como referência de emissora pública a definição que considera seu 
custeio ou financiamento pela união, oriundo dos impostos pagos pelos cidadãos. 
Assim, estes seriam os responsáveis pela sua manutenção e, dessa maneira, 
deveria prevalecer o interesse público na programação. Emissoras comerciais/
privadas são as custeadas pelas verbas publicitárias.
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radiodifusão, respeitando-se a pluralidade da sociedade brasileira. 
(Lei 11.652 , 2008, art. 2)

A complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal 
se refere à produção de conteúdo que não é veiculado em emissoras 
comerciais, através de novas angulações, sentidos e técnicas. Percebe-
-se também a presença de alguns pontos que não constam no Código 
Brasileiro de Telecomunicações, como a não discriminação filosófica 
de gênero ou opção sexual. Entre as aproximações, está a ênfase na 
programação informativa e educativa, além da ética.

O terceiro artigo, que se refere aos objetivos dos serviços de radio-
difusão pública explorados pelo poder Executivo, traz nove tópicos que 
também podem ser entendidos como aspectos qualitativos da legislação 
federal. O debate público torna-se uma meta em temas de relevância 
nacional e internacional. Ele determina ainda que programação deve 
desenvolver a consciência crítica do cidadão, através de programação 
educativa, artística, cultural, informativa, científica e promotora da 
cidadania. Outros objetivos são:

III - fomentar a construção da cidadania, a consolidação da demo-
cracia e a participação na sociedade, garantindo o direito à informa-
ção, à livre expressão do pensamento, à criação e à comunicação; 
IV - cooperar com os processos educacionais e de formação do 
cidadão; V - apoiar processos de inclusão social e socialização da 
produção de conhecimento garantindo espaços para exibição de 
produções regionais e independentes; VI - buscar excelência em 
conteúdos e linguagens e desenvolver formatos criativos e inovado-
res, constituindo-se em centro de inovação e formação de talentos; 
VII - direcionar sua produção e programação pelas finalidades edu-
cativas, artísticas, culturais, informativas, científicas e promotoras 
da cidadania, sem com isso retirar seu caráter competitivo na busca 
do interesse do maior número de ouvintes ou telespectadores; VIII 
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- promover parcerias e fomentar produção audiovisual nacional, 
contribuindo para a expansão de sua produção e difusão; IX - esti-
mular a produção e garantir a veiculação, inclusive na rede mundial 
de computadores, de conteúdos interativos, especialmente aqueles 
voltados para a universalização da prestação de serviços públicos. 
(Lei 11.652, 2008, art. 3)

A Lei 11.652/2008 também proíbe qualquer forma de proselitismo6 
na programação. Há um destaque para o conteúdo regional, que deve 
compor no mínimo 10% da programação, já a produção independente 
deve representar 5% da grade. O regionalismo acompanha o que muitos 
autores já determinam como sendo aspectos de qualidade para emissoras 
públicas. A própria constituição (Art. 221), como destaca Aguiar (2012), 
faz defesa à diversidade cultural e social do país, tendo como um dos 
objetivos das emissoras de rádio e televisão a regionalização da produção 
cultural, artística e jornalística, conforme percentuais definidos por lei.

Vale ainda destacar, no que se refere ao marco legal da EBC, a 
implementação de um Conselho Curador7 para fiscalizar a programa-
ção e auxiliar na condução de temas e propostas que possam melhorar 
a qualidade dos veículos da empresa. O Conselho, que tinha natureza 
consultiva e deliberativa, chegou a ser integrado por 22 membros, todos 
brasileiros, sendo 4 ministros de Estado, 1 representante do Senado e 
outro da Câmara dos Deputados, 1 representante dos funcionários da 
EBC e 15 da sociedade civil. No entanto, o órgão foi extinto em 2016 

6. Proselitismo refere-se à tentativa de usar técnicas de persuasão antiéticas, um 
conceito contrário à isenção.

7. O Conselho Curador da EBC tinha o objetivo de acompanhar as atividades da EBC 
e servir como ponte entre a sociedade e os veículos do órgão. Entre os trabalhos 
desenvolvidos estão as audiências públicas e a Revista do Conselho Curador, 
que traz críticas, reflexões e sugestões acerca da programação desenvolvida nos 
canais de comunicação da EBC.
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por medida provisória do então presidente Michel Temer. Assim, a 
EBC perdeu um mecanismo que pudesse acompanhar as atividades 
desenvolvidas por seus veículos e também o próprio caráter público 
da comunicação.

Diante da fragilização da proposta inicial da EBC em fortalecer a 
comunicação pública no país, é preciso se debruçar sobre as narrativas 
jornalísticas produzidas pelos seus telejornais no intuito de verificar se 
a emissora ainda consegue cumprir sua função institucional de se posi-
cionar enquanto um complemento em relação as conteúdo divulgado 
pelas emissoras privadas.

A Dramaturgia do Telejornalismo

Esta seção recorre aos estudos sobre telejornalismo para refletir sobre 
as dinâmicas que perpassam pelas narrativas audiovisuais informativas. 
São abordados os conceitos de audiência presumida (Vizeu, 2006), 
dramaturgia do telejornalismo (Coutinho, 2006) e qualidade no tele-
jornalismo (Oliveira Filho & Coutinho, 2017) para que se proponha 
abordagens inclusivas nas narrativas audiovisuais.

O conceito de audiência presumida de Alfredo Vizeu (2006) chama 
a atenção para a compreensão da influência das rotinas produtivas na 
definição do que é, ou não é, notícia num telejornal. O estudo foi rea-
lizado através do acompanhamento de 15 dias de um telejornal local 
da TV Globo, o então RJTV Primeira Edição. Alguns apontamentos 
encontrados por Vizeu (2006) podem atuar como pontos de reflexões 
para o telejornalismo de emissoras públicas e privadas. O primeiro é que 
é preciso considerar as rotinas produtivas do telejornal para se pensar 
a audiência e a própria estrutura das notícias.
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A escassez de tempo é um dos fatores que interferem na seleção 
e composição das notícias, sendo que o valor jornalístico da objetivi-
dade é frequentemente utilizado para camuflar e justificar a pressa em 
“fechar” uma matéria diante do deadline do telejornal (Vizeu, 2006, 
p. 23). O que o autor chama de “ditadura do tempo” acaba por sufocar 
a possibilidade de um aprofundamento na notícia, principalmente em 
temas deliciados que poderiam ser melhor explorados por emissoras 
de caráter público. Essa situação torna-se mais problemática quando 
associa-se a uma certa presunção da audiência pelos jornalistas, que 
reflete-se nos roteiros do telejornal. Na época, Vizeu (2006, p. 27) 
identificou que “os jornalistas nas suas práticas diárias, de um modo 
geral, antecipam a audiência nos seus textos. Isso levou-nos a uma 
investigação mais recente que teve como preocupação estudar como o 
público está presentificado nos discursos jornalísticos”. Todavia, essa 
presunção da audiência não acontecia por pesquisas de recepção ou 
de opinião, mas pela intuição jornalística – ou pelo que o autor bem 
destaca, o dito “faro jornalístico”.

Conforme Vizeu (2006), a audiência presumida pode ser elaborada de 
maneira preconceituosa por excluir determinados públicos e estereotipar 
outros – apagando as potencialidades narrativas. Esse reconhecimento 
da diversidade sociocultural das audiências, reflete-se nas estruturas 
narrativas. Numa referência à dramaturgia do telejornalismo de Iluska 
Coutinho, é possível identificar qual a posição dos sujeitos no drama 
cotidiano estruturado pelo noticiário televisivo, em que envolvem “pro-
blemas, ações e disputas” (Coutinho, 2006, p. 99). A pesquisadora busca 
a etimologia da palavra drama nos clássicos da filosofia grega, sendo 
que “os valores e critérios de escolha usados no processo e nas rotinas 
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de produção de notícias em nossos telejornais também guardariam 
semelhanças com a dramaturgia, ou com a narratividade” (Coutinho, 
2006, p. 107). Um dos principais atributos que permite a conversão de 
um acontecimento social em uma narrativa jornalística é a “existência 
de um conflito com a eventual identificação de seus personagens” 
(Coutinho, 2006, p. 107). Coutinho (2006) afirma que nos telejornais 
é comum o privilégio de assuntos e a construção de narrativas em que 
são abordadas crises instaladas e a busca por soluções. A reincidência 
da estrutura dramática, fez com que a autora, inclusive, criasse uma 
categoria analítica para esse tipo de reportagem numa análise envolvendo 
dois noticiários (Jornal da Cultura e Jornal Nacional).

Nesse sentido, a forma de se observar a figuração dos personagens e 
a própria temática, pode-se dar de distintas maneiras. Uma delas é por 
meio da identificação do conflito social narrativo na reportagem, que se 
caracteriza pela complexidade, intensidade e resolutividade (Coutinho, 
2006, p. 112). Sua existência permite duas proposições cautelares: a 
primeira é que quando se fala em conflitos, não necessariamente seus 
agentes e personagens precisam ser abordados de forma negativa. 
Coutinho (2006, p. 115) relata os casos das estruturas narrativas que 
lidam com pseudoconflitos em sua composição dramática. Isto é, das 
reportagens podem-se deduzir conflitos de pano de fundo, mas em suas 
estruturas narrativas são privilegiadas ações positivas. Logo, mesmo 
que o conflito seja o “gancho” da reportagem, é necessário que se veri-
fique como os personagens são inseridos na organização verbo-visual 
e sonora da reportagem.

Um segundo cuidado é que ao pressupor que as notícias são com-
postas por ações e reações a determinado conflito, há também um jogo 
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hierárquico entre os personagens, evidenciando poderes que envolvem 
aspectos políticos, sociais e, sobretudo, de fala. “Assim é comum 
que os personagens sejam, ainda que de forma indireta, apresentados 
como concorrentes, e que assumam ora o papel de vencedores e ora o 
de vencidos” (Coutinho, 2006, p. 120). Esta posição de concorrência 
entre os sujeitos da notícia, pode consolidar os imaginários coletivos 
que figuram determinas populações enquanto o “outro”, o “diferente” 
(Fernández, 2020).

A notoriedade da dramaturgia aplicada às práticas jornalísticas é a 
de reconhecer as dinâmicas e os sentidos culturais que perpassam pelas 
narrativas e de buscar alternativas que possam desconstruir (e reconstruir 
de maneira inclusiva) os imaginários coletivos que frequentemente são 
atribuídos às temáticas cotidianas e minorias sociais.

Metodologia e Análise

A análise da materialidade audiovisual de Coutinho (2018), enquanto 
método possível de análise do telejornalismo, chama a atenção para o 
contato com o audiovisual em sua unidade pluritextual, englobando 
textos verbais (sujeitos de fala), sonoras (trilhas/sobe som/BGs) e 
visuais (fotos, vinhetas, imagens em movimento, logos, performances, 
etc.), perpassando, inclusive, pelas dimensões temporais e de edição. 
Assim, a autora assume o desafio de analisar produtos audiovisuais “sem 
decomposições que descaracterizem a experiência do consumo e o dar o 
conhecer dos telejornais” (Coutinho, 2018, p. 175). O telejornalismo é 
tomado enquanto forma cultural, conforme a perspectiva de mediações 
de Martín-Barbero (1997), atentando-se às transformações do jorna-
lismo audiovisual diante das pressões socioculturais num determinado 
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tempo-espaço. Há ainda o aspecto para-textual, quando considera-se 
os elementos externos ao audiovisual que de certa forma se articulam 
ao objeto de análise – como a inserção/repercussão do telejornal nas 
plataformas de redes sociais (e vice e versa). A escolha pelo método, 
portanto, se justifica pela abordagem que, ao mesmo tempo em que 
posiciona o audiovisual enquanto centro de análise, não adota uma 
visada imanentista.

Tais fundamentações servem de base para a elaboração de três eixos 
de análise, voltados à avaliação e à reflexão da materialidade audiovi-
sual. É considerado ainda o aporte teórico sobre telejornalismo público 
e comercial e o conceito de dramaturgia no telejornalismo, com o intuito 
de verificar quais os aspectos narrativos foram privilegiados nas edi-
ções do Repórter Brasil e do Jornal Nacional que noticiaram as 500 mil 
mortes por Covid-19 no Brasil. Os eixos adotados foram os seguintes:

a) Caráter público x caráter comercial: voltado para iden-
tificação de como as premissas da radiodifusão pública 
são contempladas nas narrativas dos telejornais na edição 
selecionada. Busca-se verificar se o papel da complemen-
tariedade entre os sistemas de radiodifusão televisiva é de 
fato concretizado, num esforço comparativo (Brasil, 2008). 
Há ainda uma tentativa de observar se os princípios da TV 
Pública são de fato contemplados nas narrativas jornalísticas 
audiovisuais.

b) Figuração dos personagens da narrativa dramática: num 
gesto interpretativo, busca-se verificar como os personagens 
da narrativa são representados pelos telejornais, considerando 
as premissas conceituais da dramaturgia no telejornalismo 
de Coutinho (2006). Também busca-se identificar qual o 
conflito narrativo da notícia.
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c) Pandemia e posição editorial: o eixo visa refletir sobre o 
enquadramento concedido pelo noticiário sobre o acon-
tecimento social da pandemia. É uma forma descrever o 
tom adotado pelos telejornais e também de verificar como 
dimensões ligadas às crises, medo e cuidados que perpassam 
pelas narrativas jornalísticas.

Os três eixos elaborados atuam numa na lógica quali-quantitativa, 
pois além de possuírem vieses reflexivos/críticos, também se articulam 
com dados relativos a quantidade de inserções de agentes políticos, de 
especialistas e de personagens, além de permitirem inferências reflexivas 
interligadas às discussões teóricas acionadas no trabalho. O processo 
de coleta de dados envolveu duas edições: a de 19 de junho de 2021, 
um sábado, referente ao Jornal Nacional, telejornal produzido pela 
TV Globo; a de 21 de junho de 2021, uma segunda-feira, do Repórter 
Brasil, da TV Brasil. A diferença de datas justifica-se pelo fato de quando 
o país registrou 500 mil mortes, era um sábado, 19 de junho – dia da 
semana em que o Repórter Brasil não é veiculado.

As coletas foram realizadas por meio dos sites das emissoras. 
Optou-se pela visualização dos noticiários na íntegra e foram selecio-
nadas todas as notícias que tinham relação com as 500 mil mortes pela 
Covid-19 no Brasil.

O Jornal Nacional abre a edição por meio da escala adotando um 
tom crítico sobre a pandemia. Os jornalistas William Bonner e Renata 
Vasconcelos, que geralmente nos sábados não apresentam o telejornal, 
fazem a ancoragem e anunciam logo na abertura:

Sábado, 19 de junho. A pandemia mata mais de meio milhão de 
brasileiros. Autoridades e políticos lamentam e criticam a demora 
do governo federal para comprar vacinas. A falta de coordenação 



656

meistudies

nacional no plano de imunização. As apostas em remédios sem 
nenhuma eficácia em Covid. Os exemplos negativos do presidente 
da república no desprezo das medidas sanitárias. E o governo divulga 
uma lista de realizações em 900 dias de mandato. (JN, 2021, 00m02s)

Logo após o final da escala, inicia-se um vídeo com mostra a evo-
lução dos números de mortos da Covid-19 no país, até chegar a expres-
são “500.000 ausências”. Posteriormente, Bonner cita quais serão as 
matérias sobre a pandemia que serão exibidas no telejornal, mas diz 
que será em outro bloco.

O segundo bloco inicia com uma nota-coberta de 5m21s mostrando 
os protestos que aconteceram em várias cidades do Brasil, reivindicando 
vacina para todos e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Não 
há sonoras, mas prevalece nas imagens e na narrativa posições contrá-
rias ao governo. Apesar da inclusão de pessoas vinculadas à partidos 
políticos, ocorre uma ênfase no cidadão comum que resolveu ir às ruas 
se manifestar contra às ineficientes políticas adotadas por autoridades 
contra a Covid-19.

No terceiro bloco, Renata Vasconcelos chama o jornalista Fábio 
Turci, que dentro de outro estúdio e com um telão ao fundo, mostra a 
evolução da Covid-19 desde março de 2020. É apresentado que o Brasil 
é o segundo país com maior número de mortes, além da média de mor-
tes que registrava o terceiro dia seguido de alta, com 2073 mortes por 
dia. A duração deste quadro é de 4m31s. Logo após, os apresentadores 
leem notas de políticos e órgãos que se manifestaram em solidariedade 
às pessoas que morreram na pandemia. Ao final, Vasconcellos diz que 
“O presidente Jair Bolsonaro não se manifestou sobre a tragédia das 
500 mil mortes” (JN, 2021, 27m35s).
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Uma posição mais alinhada ao governo foi vista apenas em uma 
matéria que noticia que a Casa Civil divulgou uma nota fazendo um 
balanço sobre os 900 dias de governo. Nela, são detalhadas as ações que 
o governo diz ter tomado no combate à Covid-19 e em outras pareas 
estratégicas. Na passagem, o repórter mostra algumas lacunas do docu-
mento, como a não menção ao atraso na entrega das vacinas. O Jornal 
Nacional ainda mostra em uma reportagem, o trabalho dos profissionais 
de saúde, que numa relação com a dramaturgia do jornalismo de Couti-
nho (2006), são relacionados à figura de heróis - principalmente aqueles 
profissionais que aplicam as vacinas na população. O repórter diz em off: 
“meio ml, num frasco tão pequeno, cabe uma vida” (JN, 2021, 40m04s). 
O tom da notícia, demonstra também a posição do telejornal diante da 
pandemia, conforme propõe a reflexão do eixo 3. O Jornal Nacional 
alia-se à defesa da ciência como forma de contornar os prejuízos e as 
perdas da pandemia, numa clara oposição à posição do governo federal, 
que frequentemente foi apontado na edição enquanto responsável pelo 
alto número de mortes pela Covid-19 no Brasil.

O que mais chamou a atenção na edição analisada foi no final do 
telejornal, quando William Bonner e Renata Vasconcelos leram um 
editorial – um formato jornalístico utilizado com pouca frequência e 
apenas em momentos excepcionais. Nele, foi adotada uma narrativa 
crítica, principalmente às autoridades que adotaram discursos negacio-
nistas, recomendaram remédios sem eficácia comprovada e atrasaram 
a compra de vacinas. O noticiário demonstrou perplexidade diante da 
marca atingida:

Em agosto do ano passado, quando o Brasil ultrapassou o registro 
escandaloso de 100 mil mortes pela Covid, o Jornal Nacional se 
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manifestou sobre essa tragédia em um editorial. Parecia que o país 
tinha superado um limite inalcançável, 100 mil mortos. Hoje são 
500 mil, meio milhão de vidas brasileiras perdidas. O sentimento é 
de horror, e de uma solidariedade incondicional às famílias dessas 
vítimas. São milhões de cidadãos enlutados. (JN, 2021, 45m31s)

O editorial teve 3m12s de duração e demonstra como o Jornal 
Nacional flexibiliza um dos princípios descritos nas Políticas Editoriais 
do Grupo Globo, o relativo à isenção, para mostrar que o jornalismo 
diante de determinadas temáticas precisa se posicionar.

Porque tudo tem vários ângulos e todos devem ser sempre acolhidos 
para discussão, mas há exceções, quando estão em perigo coisas tão 
importantes como a saúde, por exemplo, ou o direito de viver em 
uma democracia: em casos assim, não há dois lados, e esse é o norte 
que o jornalismo da Globo continuará a seguir. (JN, 2021, 47m52s)

Calcula-se que mais de 70% da duração da edição analisada do 
Jornal Nacional foi dedicada ao tema da Covid-19, algo diferente do 
registrado no Repórter Brasil. O jornal abre mostrando uma entrevista 
ao vivo do Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao programa radio-
fônico A Voz do Brasil. Desde a cabeça do apresentador é enfatizada as 
ações do governo federal para a compra de vacinas. Depois, ao longo 
de 15m13s o ministro fala sobre a operação de distribuição de vacinas, 
faz um balanço do aumento da imunização no Brasil e revela as aqui-
sições mais recentes oriundas de laboratórios estrangeiros. Em nenhum 
momento há questionamentos acerca das 500 mil mortes ou em relação 
à própria fala do ministro.

Apesar da entrevista adotar um tom excessivamente governista, em 
outros momentos o Repórter Brasil chega a divulgar números negativos 
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sobre a pandemia. Ao vivo de São Paulo, o jornalista Pablo Mundim 
falou sobre a falta vacina na capital paulista para a Covid-19 e a taxa 
de ocupação dos hospitais que já chegava a superar 80%. A menção a 
mais de 500 mil mortes é feita no telão que diariamente contabiliza a 
quantidade de mortos, infectados e recuperados pela Covid-19, além 
do número de vacinas aplicadas.

Considerações Finais

Entre os resultados, observa-se a disparidade no tratamento da 
temática. Enquanto o Jornal Nacional posiciona os políticos gestores 
como vilões, o Repórter Brasil permite uma interpretação enquanto 
heróis: aqueles que tentam solucionar a crise oriunda da pandemia, 
principalmente devido à entrevista com o Ministro da Saúde. Assim, 
o conflito social narrativo também é distinto entre os telejornais, visto 
que o Jornal Nacional traz para o centro do conflito a má condução do 
governo federal na pandemia. Já o Repórter Brasil, tenta mostrar o lado 
positivo do momento, criticando a abordagem “pessimista” da imprensa 
e os grupos opositores, mesmo que por vezes, também coloque no ar 
informações negativas sobre a pandemia. A distinta conduta possibilita 
reflexões sobre o caráter público da TV Brasil.

 Se a TV Pública, em sua premissa legislativa, nasce com o intuito 
de oferecer uma programação baseada no interesse público e deve ter 
independência do governo, verifica-se que isso não ocorre no caso da 
TV Brasil. A entrevista com mais de 15 minutos com um membro do 
governo e sem questionamentos por parte dos jornalistas sobre assuntos 
ligados às 500 mil mortes é um exemplo de um jornalismo parcial e 
pouco comprometido com a função pública da emissora.
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No ano de 2013, o Brasil foi surpreendido por uma série de mani-
festações que nasceram da reivindicação contra o aumento da tarifa 
para trens, ônibus e metrô na cidade de São Paulo. Posteriormente, 
essas manifestações se espalharam pelo país, expandiram suas pautas e 
levantaram bandeiras mais difusas e menos pontuais. Tais manifestações 
podem ser consideradas as maiores desde as “Diretas Já” e os “Caras 
pintadas”, e, de uma maneira geral, podem ser pensadas “como parte 
de novos processos de ação coletiva que vêm se desenhando na última 
década” (Intervozes, 2014, p. 7).

A comunicação assume um papel fundamental nesse conjunto 
de mobilizações que tanto utilizam meios digitais para organizar as 
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manifestações, quanto repercutem nos meios tradicionais, sejam eles 
online ou offline, que potencializam o alcance das reivindicações, ser-
vindo de eco para vozes de diversos atores que participaram dos eventos.

Em uma sociedade tão desigual como a brasileira, a atuação do 
jornalismo pelos direitos sociais da cidadania sempre foi crucial. Daí a 
necessidade de se pensar em analisar quais seriam as representações 
construídas pelos meios noticiosos, em especial as revistas semanais, 
acerca da participação social e das demandas dos cidadãos, a fim de con-
siderar o papel sociopolítico das mídias contemporâneas na construção 
da cidadania, no processo de emancipação dos sujeitos, nos esforços 
pelo desenvolvimento humano e social, na contribuição para a busca, 
retomada ou aperfeiçoamento de direitos através das mobilizações.

Este estudo aborda o papel do jornalismo na cobertura dos protes-
tos de junho de 2013, investigando os enquadramentos jornalísticos 
praticados em duas das principais revistas brasileiras de informação 
geral. Foi possível identificar e analisar a tônica dos enquadramentos 
das manifestações de junho de 2013 nas revistas Carta Capital e Época, 
em relação às razões do movimento, aos manifestantes, às formas de 
manifestação e às respostas das autoridades. Partiu-se do pressuposto 
de que uma cobertura inadequada pode atenuar manifestações através 
do questionamento da sua legitimidade, quando são desqualificadas 
pela mídia, de tal modo que as Instituições continuariam a perpetuar 
as fraturas dos problemas sociais.

O estudo foi realizado por meio da Análise de Enquadramento (Porto, 
2002) da cobertura das manifestações ocorridas em junho de 2013, 
pelas revistas Carta Capital e Época. Analisamos as publicações refe-
rentes ao período citado (quatro edições de cada revista), selecionando 
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especificamente matérias referentes às manifestações. Após uma leitura 
flutuante das matérias selecionadas, foram identificados aspectos comuns 
às notícias e estabelecidas as categorias de análise do enquadramento: 
razões do movimento, manifestantes, formas de manifestação e respostas 
das autoridades.

O artigo está dividido em quatro partes. A primeira contempla a 
mídia e sua relação com os movimentos sociais. A segunda contextu-
aliza as manifestações de 2013. A terceira parte detalha a metodologia 
de análise das revistas e apresenta o enquadramento jornalístico de 
cada uma delas acerca das manifestações de 2013. A quarta parte traz a 
análise comparativa das revistas em questão. Ao final, o estudo sugere 
que o jornalismo magazine produzido no Brasil precisa se empenhar 
para enfrentar rupturas e alimentar o compromisso com a democracia 
e a participação cidadã a fim de evocar agendas construtivas.

Mídia e Movimentos Sociais

Os movimentos sociais são ações coletivas de grupos mais ou menos 
organizados, voltadas para expressão de suas demandas, que envolvem 
a identificação de problemas em comum e possíveis caminhos para sua 
solução (Gohn, 2011). Nesse sentido, se configuram como fontes de 
inovação que geram saberes sobre o processo democrático implicado 
na formação de articulações e redes de comunicação pelos sujeitos em 
sua prática cotidiana. São espaços para a redefinição de papéis sociais, 
construção de sentidos e de identidades, para elaboração e circulação 
de discursos. Por seu caráter coletivo, movimentos sociais e ativismo 
se apresentam como mecanismos que possibilitam a participação e 
fortalecem o convívio em sociedade.
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Para Melucci (1989, p. 59, grifos do autor), como movimentos sociais 
cumprem a função de alertar sobre a existência de determinados pro-
blemas, bem como apresentar outros projetos de sociedade e caminhos 
possíveis, “eles têm uma crescente função simbólica, pode-se talvez 
falar de uma função profética. Eles são uma espécie de nova mídia”. 
Seja para direcionar suas reivindicações ao poder politico institucional, 
ampliar o número de apoiadores, criticar oponentes ou influenciar a 
opinião pública, movimentos sociais lançam mão de uma série de ações 
para conquistar atenção pública.

Diante das possibilidades de comunicação por tecnologias digitais 
e com o uso da internet, novas formas de organização, mobilização e 
ativismo são criadas e se articulam a outras práticas já estabelecidas. As 
mudanças nos processos interacionais levam a uma ampliação de reper-
tórios, com consequências para os movimentos sociais (Sherer-Warren 
& Luchman, 2015). Como exemplo, podemos citar as manifestações 
populares ocorridas desde 2010 em países como Tunísia, Islândia, Egito, 
a Primavera Árabe, os Indignados na Espanha, o Occupy Wall Street 
nos EUA e no Brasil, em junho de 2013 (Luvizotto, 2017). Tais eventos 
compartilharam de características em comum, como uma recusa aos 
modelos hierárquicos oferecidos por organizações políticas tradicionais, 
a efemeridade e o caráter multimodal, que envolve o uso da internet, 
dos meios de massa, ocupação do espaço público urbano e digital.

Ainda que a internet tenha mudado consideravelmente as possibilida-
des de comunicação para movimentos sociais, os meios de comunicação 
de massa continuam cumprindo um papel determinante na intensidade 
e alcance de visibilidade que esses atores podem obter ou direcionar 
(Carlón, 2019). De acordo com Luvizotto et al. (2018, p. 619), os 
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veículos de comunicação de massa “criam e disseminam conteúdos e 
representações muitas vezes pautadas em interesses de indivíduos ou 
grupos privados, interesses industriais, financeiros e de classes sociais, 
influenciando drasticamente os processos políticos e sociais em nosso 
país”. O jornalismo, e a mídia de modo geral, tem um papel importante 
na construção da opinião pública e é capaz de atribuir visibilidade aos 
fatos e descrevê-los a seu critério, podendo contribuir, ou não, para a 
construção de uma imagem estereotipada dos movimentos sociais e 
dos ativistas.

Peruzzo (2015) questiona a cobertura tendenciosa e parcial que 
os grandes meios realizam sobre movimentos sociais no Brasil, seja 
omitindo informações de interesse público para atender a uma lógica 
de mercado, seja atuando para desqualificar processos de mobilização 
e para criminalizar esses atores, dificultando sua comunicação com a 
opinião pública.

No Brasil, os principais veículos de comunicação não são plurais, 
não dialogam com a diversidade social e cultural brasileira, não inte-
gram os discursos e narrativas da multiplicidade de sujeitos e atores 
sociais que compõem a sociedade brasileira. Nesse sentido, tendem 
a marginalizar e criminalizar os movimentos sociais, De acordo com 
Luvizotto (2017, p. 62) “ao não dar voz aos movimentos sociais, não 
permite ao cidadão formular opinião ou identificar-se com as demandas 
do movimento”. Neste sentido, faz-se necessário compreender como são 
feitos os enquadramentos jornalísticos acerca dos movimentos sociais e 
mobilizações no Brasil, a exemplo da reflexão apresentada nesse artigo.
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Manifestações de junho de 2013 no Brasil

Desde o início do mês em questão, uma série de manifestações 
intensas se espalhou pelas principais capitais e regiões metropolitanas 
do país para protestar contra o aumento dos preços das passagens de 
ônibus, trem e metrô. Embora as mobilizações tenham se iniciado na 
cidade de São Paulo com uma pauta específica, logo se espalharam por 
todas as regiões do Brasil, apresentando uma ampliação de pautas e 
sujeitos envolvidos. As mudanças nas características das manifestações, 
que ganharam apoio da opinião pública sobretudo após episódios de 
repressão policial, tensionaram a cobertura midiática.

Castells (2013) explica que as manifestações de junho de 2013 
no Brasil, assim como tantas outras que ocorreram no mundo todo 
desde 2010, a exemplo da Tunísia, Egito e Espanha, aconteceram de 
forma repentina, sem a presença de lideranças explícitas ou partidos 
políticos que conduzissem o processo, sendo descentralizadas e pouco 
pragmáticas. Por meio de uma articulação entre online e offline, essas 
manifestações foram organizadas pela internet, ocupando posteriormente 
espaços públicos. No Brasil, a pauta da mobilidade urbana deu início 
ao processo, mobilizado pelo Movimento Passe Livre (MPL).

Em São Paulo, os protestos começaram em 2 de junho de 2013, mas 
de acordo com Locatelli (2013), se tornaram intensos, de fato, na quin-
ta-feira, 06 de junho, reunindo cerca de duas mil pessoas. Neste dia a 
Polícia Militar (PM) utilizou balas de borracha, gás de pimenta e bombas 
de efeito moral para impedir os manifestantes de bloquearem o trânsito.

O MPL organizou o protesto tendo em vista a possibilidade de 
reajustes nas passagens. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, 



668

meistudies

já havia cogitado tal acréscimo durante as eleições, argumentando que 
o reajuste estaria abaixo da inflação. Adiado em janeiro, o reajuste era 
previsto para o mês de junho e por isso possibilitou convidar as pessoas 
para o ato um mês antes.

Relatos de Ricci e Arley (2013, p. 19) mostram que no dia 7, o número 
de manifestantes do MPL dobrou e os manifestantes se concentram 
no Largo da Batata e avançaram pela Faria Lima. O então governador 
Geraldo Alckmin reagiu, cobrando ação enérgica da polícia.

Em 10 de junho, as ruas das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro 
se transformaram num campo de batalha, onde foram protagonizadas 
cenas de vandalismo, truculência policial e destruição do patrimônio. 
A Polícia Militar deteve pessoas, ônibus foram incendiados e a escalada 
de violência aumentou gradativamente. Três dias depois, simpatizantes 
do MPL ocuparam uma das principais avenidas do centro do Rio de 
Janeiro, a Presidente Vargas, bloqueando as pistas.

As revistas semanais brasileiras iniciaram a cobertura dos protestos 
seguindo posicionamentos editoriais, recorrendo a criminalização, atri-
buindo aos manifestantes ações de vandalismo. No entanto, a violência 
policial chamou a atenção da sociedade e foi motivo para intensificar 
os protestos. Veículos e comunicadores independentes, como o Mídia 
Ninja, conquistaram espaço e visibilidade em redes sociais digitais 
mostrando cenas ao vivo, o que permitia acompanhar em tempo real o 
que acontecia nas manifestações.

No dia 13, as manifestações paulistanas reuniram 20 mil pessoas 
e tomaram o centro da cidade. O confronto se tornou mais violento, 
234 pessoas foram detidas e a repercussão da truculência policial 
viralizou nas redes sociais. Neste dia, um episódio se torna relevante 
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para a cobertura feita pela imprensa: “a repórter Giuliana Vallone, da 
TV Folha, foi atingida no olho por uma bala de borracha. Outros jor-
nalistas foram vítimas de agressão policial e Piero Locatelli, repórter 
da Carta Capital, foi detido por carregar vinagre durante o protesto” 
(Boni & Volpato, 2013, p. 22).

Dia 16, domingo, outras capitais aderiram aos protestos, que se espa-
lhavam pelo país, mas novas pautas emergiram, como gastos públicos 
com a Copa das confederações e a Copa do Mundo de 2014, a corrupção 
e a demanda por melhorias na saúde e educação. O movimento cresceu. 
Mas a partir daqui, segundo Ricci e Arley (2013, p. 20), “as narrativas 
se desdobram” porque a “lógica organizativa e de explicação do mundo 
não presidiu hegemonicamente os atos de massa”.

De acordo com a Folha de S. Paulo, alguns números atestaram a 
situação vigente no país: 84% dos manifestantes paulistas não tinham 
preferência partidária no dia 17, 71% participavam pela primeira vez 
de um protesto, 77% tinham nível superior e 53% tinham menos de 
25 anos (Maricato, 2013, p. 71). Configurou-se um movimento com 
protestos amplos e generalizados em todo o país, fato que não acontecia 
desde 1992.

Após o sexto ato (18 de junho), os governos baixaram as tarifas e 
o movimento se sentiu vitorioso. Mas, além de outras pautas, a inter-
pretação da violência foi decisiva no decorrer dos acontecimentos. Na 
dinâmica dos protestos de junho a maior alteração registrada resultou da 
ação policial. Com o apoio da opinião pública, a mídia foi tensionada a 
mudar sua narrativa sobre os protestos. Nesse sentido, não a violência, 
mas sua apropriação pela imprensa, teria alterado profundamente a 
dinâmica dos acontecimentos.



670

meistudies

Embora manifestantes em diversas cidades entoassem as palavras 
“sem violência” como uma tática para lidar com a repressão policial de 
forma passiva, atos de vandalismo também acompanharam os protestos, 
assim como outras formas de resistência, a exemplo dos Black Blocks. 
Os protestos, a princípio, chamados pelo MPL, um movimento aparti-
dário, passaram a contar com a participação de militantes de partidos 
políticos e de manifestantes antipartidários ao mesmo tempo.

A ampliação das pautas, muito motivada por um clima generalizado 
de insatisfação, contribuiu para a mobilização de diferentes sujeitos, 
organizados previamente ou não. A internet possibilitou não só a organi-
zação, mas o acesso em tempo real às manifestações. Essa complexidade 
dos atores, das pautas, da forma de organização, do grau de novidade 
dessa forma de mobilização naquele momento histórico, da formação 
da opinião pública, entre tantas características, tornou a cobertura 
midiática tão complexa quanto. Nesse sentido, é necessário analisar os 
enquadramentos jornalísticos para melhor compreender esse processo.

Enquadramento Jornalístico das Manifestações de 2013 nas Revistas 
Carta Capital e Época

Neste artigo, a análise de enquadramento segue as indicações de 
Porto (2002), que compreende o enquadramento como um princípio 
de organização que governa os eventos sociais e o nosso envolvimento 
nesses eventos. Através do enquadramento as pessoas atribuem sentido 
aos eventos e às situações sociais, sendo a abordagem apropriada para 
o estudo das matérias jornalísticas numa perspectiva sociocultural e 
política, porque salienta o caráter construído da mensagem, revelando 
o discurso entranhado.
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A análise de enquadramento foi construída de acordo com modelo 
metodológico proposto por Lopes (2003) no que diz respeito às quatro 
fases da investigação: (1) definição do objeto; (2) observação; (3) des-
crição; (4) interpretação.

As matérias que abordam o tema em questão foram identificadas a 
partir dos seguintes itens: nome da revista, data de edição, capa, título 
da matéria, olho da matéria, breve descrição da matéria.

Inicialmente, fizemos uma leitura flutuante das matérias que abordam 
de alguma maneira as manifestações. Após esta leitura, identificamos 
as seguintes categorias de análise de enquadramento, definidas com 
base nos conteúdos trazidos pelas matérias:1) As razões do movimento; 
2) Os manifestantes; 3) As formas de manifestação; 4) As respostas 
das autoridades. As categorias identificadas foram estabelecidas para 
estruturar a análise sobre o porquê da mobilização e das manifestações, 
quem seriam os manifestantes, quais as suas formas de manifestação e 
por fim, como as autoridades se posicionaram diante do evento.

Depois de identificar e estabelecer as categorias de análise, obser-
vamos sistematicamente cada uma delas e como foram representadas 
nos textos, títulos, legendas, destaques, identificando e fazendo uma 
relação dos substantivos, adjetivos, frases, metáforas e ironias com o 
objetivo de construir uma lista de expressões relativas a elas.

Em seguida, partimos para o processo de descrição do material, 
caracterizando de maneira geral as reportagens em análise (número de 
páginas dedicadas ao assunto escolhido, área das fotos, tipos de fotos, 
etc.), a fim de produzir uma visão de conjunto do material. Finalmente, 
chegamos à fase de interpretação, na qual confrontamos os dados/
resultados com os conceitos teóricos que fundamentam a investigação.
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Enquadramento Jornalístico na Revista Carta Capital
Na primeira matéria analisada, na edição 753, o título demonstra 

como a revista se refere aos manifestantes: “Rebeldes com causa”. Estes 
seriam estudantes secundaristas, jovens universitários, trabalhadores, 
militantes anarquistas, ciclo ativistas, feministas, gays, ou seja, um grupo 
misto e diversificado, que usufrui ou não do transporte público e que 
possui o interesse comum de reduzir o preço das passagens. O conteúdo 
também contextualiza a formação e atuação do Movimento Passe Livre 
(MPL) nesta e em outras manifestações.

Sobre as formas de manifestação, a matéria trata das reuniões do 
MPL e como se mobilizam. Suas reuniões seriam pequenas e modestas, 
mas capazes de atrair milhares de manifestantes. No caso de 2013, as 
manifestações foram caracterizadas pela revista como numerosas, vio-
lentas, com recorrentes confrontos e intensos debates e teriam ganhado 
contornos de “revolta popular”. Os “ruidosos protestos” foram qualifi-
cados pela matéria como uma “Batalha travada entre a Polícia Militar e 
parte dos manifestantes”. Destaca que o movimento tem suas limitações 
e não tem controle de todos os participantes e, por isso, acontecem os 
abusos, as depredações e equívocos.

Sobre a resposta das autoridades, os policiais, arbitrários e repressivos, 
estariam despreparados para lidar com as situações de manifestação. 
E, por isso, também se destacaram pelos abusos, pelas prisões arbitrárias, 
pela violência com que trataram manifestantes e jornalistas. Fernando 
Haddad e Geraldo Alckmin, respectivamente prefeito da cidade e gover-
nador do estado, por sua vez, teriam defendido a repressão, de acordo 
com a revista, embora inclua uma proposta do prefeito sobre o tema: a 
de que a presidenta Dilma municipalize a Contribuição de Intervenção 
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no Domínio Econômico, imposto incidente sobre os combustíveis, a 
fim de baratear a passagem.

A segunda matéria de Carta Capital, “A massa incontrolável”, na 
edição 754 do dia 26 de junho, aborda as adesões às manifestações 
diante da difusão de pautas (por tardia conscientização ou oportunismo), 
adesões de indivíduos que antes “vociferavam” contra as bandeiras 
pela Catraca, mas agora “celebram as manifestações” nas mais diversas 
capitais do país. Aponta a posição do MPL diante da difusão dessas 
pautas, bem como a intensa tentativa de rotular e desqualificar esse 
Movimento. A difusão de pautas também teria acarretado conflitos de 
todos os tipos (como antipatia a petistas e hostilização de anarquistas 
a manifestantes com bandeiras do Brasil).

Nesta matéria as razões do movimento são a insatisfação difusa 
que desafia governos e partidos, a celebração de recentes conquistas e 
o apoio a movimentos de outras cidades, a solidariedade com presos, 
detidos e processados, condenação à repressão, bem como a um certo 
oportunismo em pegar carona na causa dos transportes. Por outro lado, 
a matéria ainda cita como motivações “na contramão”: fechamento 
do Congresso, pró-privatizações, a rejeição a políticos corruptos e até 
mesmo insatisfação com a postura limitada da presidente Dilma e a 
prisão dos condenados no mensalão.

Acerca dos manifestantes, é possível elencar no texto: jovens do 
MPL rebelados (caracterizados como esquerdistas utópicos e ingênuos, 
radicais agressivos e violentos), demais jovens, punks, anarquistas, 
petistas e outros partidários. E sobre as formas de manifestações, des-
tacamos a referência à multiplicação dos atos, conflitos e episódios de 
hostilização entre os manifestantes.
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Sobre as autoridades, especificamente sobre Alckmin e Haddad, a 
reportagem menciona o vandalismo como justificativa para a repressão 
policial. Dias depois, Haddad condena abusos desmedidos. Na categoria 
respostas das autoridades, citamos a revogação do aumento das passagens, 
a continuidade do despreparo da polícia e sua truculência injustificável 
(com muitos detidos e feridos) e governos intrigados e confusos pela 
difusão de pautas. Ainda é possível incluir nesta categoria, a menção à 
mudança de opinião de alguns expoentes da política e da própria mídia 
em relação às manifestações e aos manifestantes.

“A política oxigenada”, está nesta mesma edição (754) do dia 26 de 
junho. Foi produzido por Vladimir Safatle e faz parte da reportagem de 
capa. O conteúdo é uma análise mais complexa e profunda do que teria 
sido a revolta das catracas e o fenômeno da multiplicação de pautas.

A análise empenha-se em qualificar o evento e principalmente seus 
manifestantes, tanto criticados, desqualificados durante e depois dos 
acontecimentos. De acordo com o material, analistas simplificaram, 
desmereceram a questão e a retrataram como confusa e incompreensível, 
devido às suas novas configurações, diferentes “da nossa indignação 
vazia de sempre”, diferentes dos diversos “ensaios” de manifestações 
que já́ aconteceram.

Sobre as razões do movimento, o conteúdo aponta falta de repre-
sentação no congresso e pelos partidos, resposta dos jovens à revolta 
estéril dos formadores de opinião, unidade em torno da questão dos 
transportes (transporte público miserável e vergonhoso), totalidade de 
demais problemas como o não avanço em outras áreas (saúde, educação, 
transporte, etc.) e gastos com a Copa do mundo, olimpíadas, contratos 
lucrativos e empresários beneficiados.
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Os manifestantes são retratados como uma “geração de jovens 
corajosa, politizada, brilhante e ridicularizada pela mídia”, sem tutela 
partidária e sem líder. A categoria formas de manifestação foi bem 
restrita. Relata a movimentação de jovens com a cara pintada e nariz 
de palhaço, que teriam invadido as ruas com bandeiras a favor das pri-
vatizações e contra a PEC-37. Episódios assim teriam gerado inúmeros 
conflitos dentro e fora das ruas. Esses manifestantes também teriam 
sido hostilizados por punks e anarquistas.

Sobre as respostas das autoridades, tece críticas à atuação policial e 
à incapacidade do governo se defender sem o uso da violência policial, 
justificando a truculência como uma resposta ao vandalismo. Por sua 
vez, governantes são retratados como acuados, tentando conter danos.

Enquadramento Jornalístico da Revista Época
A revista Época, em sua edição 786, do dia 17 de junho, apresenta 

a matéria “Quem são eles?” que, inicialmente, descreve como os acon-
tecimentos se sucederam, além de fazer um resgate histórico do MPL e 
seu ativismo, que se “inspira em movimentos de jovens que tomaram os 
espaços públicos no oriente médio, na Europa e Nos Estados Unidos”. 
E como um movimento “que guarda semelhanças com a nova linguagem 
de ativistas do século 21”, “conectados”, apartidários.

Em Época, as razões pelas quais jovens universitários e integran-
tes do MPL saíram às ruas seriam a saturação do transporte público, a 
demanda pelo fim da cobrança da tarifa e pela gestão direta do sistema 
de transportes pelo Estado. A revista afirma que a mobilização acontece 
mesmo com o aumento abaixo da inflação, questionando as razões do 
movimento.
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Sobre as formas de manifestação, afirma que o MPL “mistura técnicas 
de ocupações recentes no exterior com preceitos de guerrilha urbana”, 
utilizando facas, fogueiras, barricadas e coquetel molotov como táticas 
desse movimento, especificamente.

Não só o MPL foi retratado de maneira negativa, focado mais em 
suas ações isoladas do que em suas motivações, mas também a polícia. 
Esta também teria lançado contra os manifestantes, bombas de efeito 
moral, balas de borracha e atuado com maior violência e arbitrariedade. 
Alckmin e Haddad teriam tomado a decisão de agir com dureza para 
conter excessos dos manifestantes. Uma declaração de Alckmin des-
qualifica o movimento, afirmando ser “uma minoria que faz trabalho 
político”.

Com a Capa “Pátria Amada, Brasil”, a edição de número 787, do 
dia 24 de junho, também traz uma série de reportagens sobre as mani-
festações de junho de 2013. A primeira matéria, “Brasil em chamas”, 
caracteriza as manifestações como “a mais ampla e repentina revolta 
popular” do país.

Em relação às motivações, aponta que as marchas que inicialmente 
pediam a revogação do aumento das passagens “fizeram brotar todo tipo 
de insatisfação e revolta com o Brasil atual. Não são só́ 20 centavos”. 
Inflação, corrupção, PEC 37, os gastos exorbitantes com estádios da 
Copa do Mundo, negociatas, deficiências, injustiças, descaso com a 
segurança pública e outros motivos são apontados.

Acerca dos manifestantes, o conteúdo aponta para a maioria de 
jovens, entre vândalos e manifestantes pacíficos, apresentando imagens 
de manifestante com cartazes e também cenas de depredação. Sobre as 
formas de manifestação, a reportagem afirma que após duas semanas 
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de manifestações sucessivas, em dezenas de cidades, 1,2 milhão de 
pessoas ocupou as ruas do país com euforia, emoção, violência e per-
plexidade, trazendo comparações com outras manifestações históricas, 
como Diretas Já e Fora Collor.

“O ataque aos políticos”, segunda reportagem desta edição, afirma 
que as manifestações podem fazer bem à democracia por pressionar 
políticos, mas indica que os partidos são essenciais para a política, 
ponderando o caráter apartidário (em alguns casos, antipartidário) das 
manifestações. Mostra que diferentes políticos foram alvo de manifes-
tações ao longo da história e que uma das razões que mobiliza esses 
atores é a insatisfação com o Partido dos Trabalhadores (PT).

 “O sentido da voz rouca das ruas” é uma matéria traz a opinião de 
dez analistas convidados pela revista para refletirem sobre as respostas 
que os manifestantes (que não seriam mais apáticos nem alienados) 
precisam e que o futuro “está em aberto”. As análises apresentadas 
por eles contemplam duas categorias de nossa pesquisa: o que motiva 
as manifestações e como se comportam ou deveriam se comportar os 
governantes diante de tantas insatisfações.

A reportagem “Por que #fuiprarua” contextualiza as motivações pela 
ótica de seus manifestantes: a revogação do aumento das passagens; 
mais investimentos em áreas importantes; serviços públicos de quali-
dade; contra a repressão policial; contra a corrupção; por melhorias na 
educação, nas escolas e no transporte coletivo; por mais segurança; pelo 
combate à criminalidade; pelo retorno dos impostos; contra o governo; 
e contra os gastos com a Copa do Mundo.

A penúltima matéria de Época, “Da internet para o asfalto”, assim 
como diz em seu olho, analisa as novas estratégias de engajamento e 
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ação dos movimentos sociais no Brasil, tratando das formas de mani-
festação por meio de ferramentas digitais. Há, na reportagem, material 
iconográfico que contextualiza alguns protestos pelo mundo, a evolução 
dos protestos de junho, como as redes se consolidaram e em qual espaço 
virtual se deu maior audiência.

Por fim, a última matéria de Época, “Não existe almoço grátis” 
aborda os encargos que a revogação do aumento das tarifas traz para o 
povo brasileiro, tratando da razão da manifestação. De acordo com o 
olho, “a ideia parece atraente, mas é quase impossível fechar a conta”. 
Questiona a possibilidade de o transporte público no Brasil ser totalmente 
gratuito, algo com forte apelo social, mas que “provocaria um rombo 
dramático nas finanças dos municípios e comprometeria outros serviços 
á população”, defendendo que “a melhor forma de regular a qualidade 
do serviço à demanda por eles é deixar o mercado estabelecer o preço”.

Análise dos Enquadramentos Jornalísticos de Carta Capital e Época

Em nossa busca por conhecer a ação das duas revistas sobre o pro-
cesso de emancipação dos sujeitos, nos esforços pelo desenvolvimento 
social e político e na contribuição para a busca ou retomada da cidadania 
através das mobilizações por direitos sociais, ficou evidente que esses 
meios noticiosos estavam surpresos com tamanha movimentação e que 
apenas em parte souberam explorar de forma qualitativa aquele evento.

As análises permitiram confirmar, em relação a revista Época, a 
hipótese de que a imprensa, de modo geral, se posiciona de maneira 
conservadora em relação às manifestações em geral, como sugerem 



679

meistudies

McFarlane e Hay (2003). Em Época notou-se o mesmo padrão iden-
tificado pelos autores, segundo o qual um modelo de rotina implícito, 
através de técnicas de marginalização, deslegitima as manifestações de 
protesto. Uma cobertura, assim, surge como produto de uma série de 
influências: preconceitos, convenções profissionais, práticas e ideolo-
gias, imperativos organizacionais, visões socioculturais e uma ideologia 
hegemônica subjacente. A revista mudou de postura na última edição 
de junho, mas condenou insistentemente os excessos dos manifestantes.

A revista Época abordou as manifestações de maneira negativa, 
tradicional e conservadora, principalmente nas primeiras edições ana-
lisadas. É perceptível a existência de um “paradigma de protesto” ou 
“enquadramento de protesto” em Época, onde as categorias razões do 
movimento, manifestantes e formas de manifestação são desqualifica-
dos, caracterizados superficialmente, sem levar em consideração suas 
posições e propostas.

Grande parte do conteúdo das notícias se concentra em qualificar a 
aparência e as ações violentas dos manifestantes e não seus problemas, 
seus anseios, lutas e necessidades. Coloca os manifestantes contra a 
polícia, minimizam sua eficácia, realçam o desvio de alguns e diminuem 
suas contribuições.

Manifestações marcadas por muitos confrontos e com notável ação 
equivocada da polícia seriam mais avaliadas por sua desenvoltura do 
que por suas causas e necessidades, como ressaltam McLeod e Detenber 
(1999) acerca dos Enquadramentos de Protesto, o que ficou claro nas 
abordagens de Época.

A revista Época apresenta uma mudança de enquadramento perce-
bida ao final do período analisado. Sua cobertura caminhou de acordo 
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com a opinião pública, principalmente após intensa truculência policial. 
Por isso, em sua última edição, o veículo se dispõe a discutir as razões 
dos protestos, quem eram seus personagens e suas novas formas de 
manifestação. Mesmo assim, continua a enquadrar de maneira negativa 
e conservadora a atuação do MPL e da causa precursora, o aumento 
das passagens.

Do outro lado está Carta Capital. Suas abordagens apresentam enqua-
dramentos mais positivos e críticos em relação ao acontecimento. Esse 
veículo, embora contextualize os excessos, confere mais legitimidade 
às manifestações de junho de 2013, às suas motivações, personagens e 
formas de manifestação. E reforça tal legitimidade ao condenar a ação 
violenta da Polícia Militar, principalmente a de São Paulo.

Carta Capital, embora breve em sua cobertura, é mais equilibrada 
e cautelosa ao retratar os fatos. Parece se esforçar para compreender o 
momento vivido pelo país no período em questão, ainda confuso também 
para os meios noticiosos. Mas mantém uma representação útil e positiva 
do que teriam sido as manifestações de 2013 e seus desdobramentos.

Carta Capital enquadrou os eventos e seus desdobramentos como 
possibilidade dos sujeitos, como atores na esfera pública, de aperfei-
çoarem, ampliarem e disseminarem a cidadania. Os interesses foram 
apresentados e esse veículo teria contribuído para convidar a sociedade, 
através das informações disponíveis, a examinar suas questões, promo-
ver novas discussões, buscando entendimento e legitimidade em suas 
reivindicações de direitos.

Mesmo com algumas ressalvas, com a falta de aprofundamento de 
algumas questões que envolveram as manifestações e a omissão de 
outras, Carta Capital teria condições de oferecer uma abordagem mais 
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substancial dos fatos políticos. A informação, como uma necessidade 
social, teria suprido de maneira satisfatória as narrativas e os aconte-
cimentos, dando voz aos sujeitos e suas necessidades e formulando 
enquadramentos de forma útil, plural e equilibrada.

À Guisa de Conclusão

Os resultados obtidos demonstram que a revista Carta Capital apre-
sentou apenas três matérias, porém com enquadramentos positivos e 
equilibrados e por isso contribuiu para o processo de ampliação e dis-
seminação da informação. Época, por sua vez, apresentou seis matérias, 
mas não produziu enquadramentos plurais acerca dos protestos, não 
serviu de suporte para as demandas e nem para compreensão dos fatos.

Quando a mídia representa os protestos de maneira útil e positiva e 
como expressão democrática dos direitos, estes recebem maior apoio 
do público. Mas o que se observou nesta pesquisa, especificamente em 
Época, foi uma cobertura com um preconcebido estereótipo dos movi-
mentos e manifestações como ameaça à ordem estabelecida.

Algumas abordagens ficaram de fora dos olhares das revistas, como 
por exemplo, uma análise mais profunda dos interesses imobiliários 
e dos problemas de mobilidade urbana, algo mais além do que pre-
ços e comparativos de passagens e impactos no orçamento familiar. 
Destaca-se ainda a ausência de uma discussão profunda dos direitos 
sociais e, especificamente, o direito a um transporte verdadeiramente 
público, fundamental na estrutura social urbana e aos interesses básicos 
da população, que deve ter acesso a esse espaço urbano, que é produto 
do seu próprio trabalho.
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Os canais de mídia são instrumentos fundamentais para o exercício 
da liberdade de expressão e pilar de outras liberdades democráticas. 
Essa plataforma para o debate democrático continua a merecer atenção 
porque tem o dever cívico de atender à cidadania e pode representar um 
caminho criativo para a resolução de certas insuficiências ao mobilizar 
conhecimentos, como na compreensão de fenômenos como os processos 
reivindicatórios, por exemplo.

As conclusões revelam também que este estudo deve motivar futu-
ras pesquisas sobre quais enquadramentos e representações os meios 
noticiosos produzem sobre as questões de cidadania, mas também que 
efeitos esses enquadramentos, em longo prazo, podem provocar nas 
instâncias democráticas, como por exemplo, na administração simbólica 
das desigualdades e na perpetuação das fraturas dos problemas sociais 
através do jornalismo opinativo.
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La responsabilidad social de los medios 
de comunicación como promotores de los 

discursos de odio

Claudia Cecilia Flores Pérez1

A través de los medios de comunicación, el Jefe del Estado Mexi-
cano ha sido acusado de promover discursos de odio durante sus 
conferencias matutinas, conocidas por propios y extraños en todo el 
país como “las mañaneras”. Dichas acusaciones no podían tener otros 
emisores que sus bien conocidos enemigos políticos, quienes utilizan 
también todo tipo de foros para denostarlo y acusarlo de “dictador” y 
“fascista”. Los intercambios de mensajes han escalado a tal magnitud, 
que además de los desplegados que en contra del Presidente publican 
algunos medios, se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación una demanda penal contra el Ejecutivo Federal, exigiendo que 
se pronuncie el Poder Judicial “para saber si caben dentro de la ley los 
agravios que decenas de personas, grupos o instituciones han recibido 
en las mañaneras”, según publicó un conocido columnista del diario de 
circulación nacional, El Financiero (Riva, 2020).

Por ello, dado que la comunicación presidencial a través del discurso 
institucional resulta fundamental para mantener la gobernabilidad en 
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una nación confrontada por los discursos de odio, esta investigación 
tiene como objetivo analizar el discurso del mandatario mexicano y la 
responsabilidad social de los medios de comunicación, con la finalidad 
de determinar si el mensaje del licenciado Andrés Manuel López Obrador 
se traduce en un discurso institucional, o en discursos de odio, como 
lo han reiterado sus adversarios, entre ellos, los dueños y columnistas 
de algunos medios de comunicación. Dicho trabajo se llevó a cabo a 
través del análisis de contenido. Los resultados sugieren que el mensaje 
presidencial se traduce en discurso institucional y no en discursos de 
odio, y que estos últimos son promovidos y utilizados como bandera en 
contra del presidente por algunos medios de comunicación opositores 
al gobierno actual, pese a los esfuerzos de la parte oficial para contener 
el ambiente de confrontación en el país.

No obstante, el ejercicio de mejora continua en las políticas de 
comunicación presidencial debe ser la constante en este gobierno para 
eliminar paulatinamente escenarios desfavorables y de crisis, que poco 
a poco van permeando en la llamada Cuarta Transformación.

El Gobierno Mexicano y los Medios de Comunicación

Desde hace algunos años, el ecosistema de los medios de comunica-
ción en México comenzó a transformarse paulatinamente, en parte, por 
lo avances tecnológicos, pero también por la pluralidad ideológica que 
poco a poco comenzó a abrirse paso en un país que estuvo gobernado 
por más de setenta años por un partido político hegemónico posrevolu-
cionario que forjó toda una época económica, política y social, en donde 
los medios de comunicación jugaron un papel importante en el manteni-
miento de ese estatus quo. De esta manera y después de que el primero 
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de diciembre de 2018 fuera instalado el primer gobierno de izquierda a 
través de la figura del mandatario Andrés Manuel López Obrador, fue 
roto de tajo el ecosistema imperante hasta ese momento, ya que dicha 
administración, conocida como La Cuarta Transformación, implementó 
desde el primer día sus propias políticas económicas y sociales –a las que 
la misma comunicación no ha resultado ajena-, afectando intereses de 
los grupos hasta ayer dominantes, incluyendo por supuesto a los grandes 
consorcios mediáticos quienes han visto severamente mermadas sus 
ganancias con el nuevo modelo presidencial de información y comuni-
cación social, mediante el cual se ha reducido significativamente el gasto 
en publicidad, en virtud de que ahora el principal medio de comunicación 
del gobierno federal son “las benditas redes sociales”, bajo el argumento 
de que a través de éstas se puede estar en contacto directo con la gente.

Dichas medidas han exacerbado como nunca antes los discursos 
de odio por parte de los ahora opositores al gobierno, llegando estos 
incluso a proponer de manera abierta y reiterada un golpe blando y hasta 
el asesinato del Jefe de Gobierno del Estado Mexicano.

Aproximaciones Teóricas

Hoy en día la comunicación ha adquirido una dimensión decisiva y 
trascendental, incluso imprescindible, pues se encuentra presente en el 
éxito de todo tipo de relación, incluyendo las diplomáticas, institucionales, 
políticas, y gubernamentales (Flores, 2019). De esta manera, Manuel 
Martín Serrano, destacado experto en la materia, sostiene que en nuestra 
sociedad, la comunicación ha llegado a constituirse en un componente 
estratégico de cualquier actividad relacionada con la producción y la 
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reproducción social, precisamente porque constituye un nexo importante 
entre ambas funciones (citado en Álvarez & Caballero, 1997).

Además, desde siempre, personas e instituciones han utilizado a la 
comunicación como elemento de poder y para hacerse una buena imagen 
pública, aún mucho antes de estudiarse el hecho comunicativo (Álvarez 
& Caballero, 1997). Por ello, el periodista Jesús Ramírez López (2007) 
señala que el fundamento de la comunicación social es aquel que le da 
sentido institucional a las acciones de gobierno; y la investigadora Silvia 
Molina coincide en que “es aquella que el gobierno mantiene con los 
partidos políticos, los otros sistemas de la sociedad y la ciudadanía en 
general” (2004, p. 9). Por su parte, Tello (1996) advierte que la comu-
nicación social debe constituirse como la premisa fundamental para las 
relaciones político-sociales, pero también como un principio moral, ya 
que debe ser al mismo tiempo una práctica permanente y un valor ético 
que norme la acción de las instituciones públicas.

Sin embargo, la comunicación social es llamada también comuni-
cación gubernamental, y Mario Riorda (2006, p.7) la define como “un 
método a través del cual un gobierno democrático intenta hacer explícitos 
sus propósitos u orientaciones a la opinión pública para obtener apoyo o 
consenso en el desarrollo de sus políticas públicas”; destacando que la 
“idea genérica de la comunicación gubernamental es generar consenso 
en torno a un gobierno y, por ende, a la mayor cantidad de ciudadanos 
posibles” (Riorda, 2011, p. 99).

En este sentido, Campbell y Wyszomirski (2007) argumentan que el 
proceso de la comunicación que entabla el gobierno con la sociedad tiene 
un horizonte y un objetivo, ya que busca que los ciudadanos conozcan 
sus planes y programas, además de sus políticas administrativas para que 
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se adhieran a ellas con la idea de que las cosas se están haciendo muy 
bien y que por lo tanto, dichos gobiernos merecen repetir en el cargo. 
Otra definición de comunicación gubernamental de María José Canel y 
Karen Sanders (2010), hace énfasis en el rol, la práctica, los propósitos 
y los logros que se llevan a cabo en nombre de una institución pública.

Aguilar (2008) considera que la comunicación gubernamental se 
sustenta en el derecho a la información que tienen los ciudadanos y en 
la obligación que tiene el gobierno de rendir cuentas. A su vez, Meyen-
berg nos dice que “la operación de la comunicación gubernamental se 
refiere al manejo estratégico del intercambio de información, que resulta 
crucial en la interacción exitosa entre las organizaciones y los públicos” 
(2015, p. 97). Carlos Cezar Layon (2018) interpreta a la comunicación 
gubernamental como la comunicación llevada a cabo entre y hacia el 
Estado, los cuerpos de gobierno y la sociedad.

Por su parte, el Diccionario de la Real Academia Española define a la 
política como “la actividad de los que rigen o aspiran a regir los asuntos 
públicos, el arte de gobernar los pueblos y la actividad del ciudadano 
cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto, 
o de cualquier otro modo” (2020). María José Canel (1999) sostiene 
que no hay política sin comunicación, ya que su importancia es tal, que 
resulta esencial para la toma de decisiones, en virtud de que la adopción 
de cualquier medida necesita información e intercambio de opiniones 
entre aquellos que están implicados, verificando que las medidas que han 
sido adoptadas sean vinculantes entre el origen del poder y el ejercicio 
del poder para consolidar la legitimidad, organizando a la comunidad 
en los consensos y en la resolución de conflictos.
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Asimismo, Canel afirma que la dimensión comunicativa de cualquier 
institución radica en que su supervivencia está ligada a la capacidad 
que tenga para definirse, para mostrar sus objetivos, para justificar 
acciones y para implicar a los demás en las mismas (2007). Dominique 
Wolton (1995) define a la comunicación política como el espacio en 
que se intercambian los discursos contradictorios de los tres actores que 
tienen legitimidad para expresarse públicamente sobre política: políti-
cos, periodistas y la opinión pública a través de sondeos. Esto implica 
la construcción de un conjunto de estrategias que son utilizadas para 
impactar a distintos auditorios y conseguir así un consenso con respecto 
al mensaje que se intenta transmitir.

En este sentido, la comunicación política es entonces condición del 
funcionamiento de un espacio público más extenso, un espacio que per-
mite la interacción entre la política, la información y la comunicación, 
pero lo es también de espacios más acotados como la comunicación 
de los gobiernos (Meyenberg & Aguilar, 2015). Manuel Castells, en 
su libro Comunicación y Poder, señala que el “poder es la capacidad 
relacional que permite a un actor social influir de forma asimétrica en 
las decisiones de otros actores sociales de modo que se favorezcan la 
voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el poder” (2009, 
p. 27). Destaca también que “el poder se ejerce mediante la coacción (o 
la posibilidad de ejercerla) y/o mediante la construcción de significado 
partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales 
guían sus acciones” (2009, p. 27).

En virtud de lo anterior, van Dijk (2000) coincide en que el discurso 
político representa las interacciones entre los diversos grupos sociales con 
poder, ya que el discurso en términos generales es un hecho comunicativo, 
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una manifestación tangible de muchas interacciones sociales. Por medio 
del discurso político se pueden determinar los elementos comunicativos 
que se usan para establecer o mantener las relaciones de poder entre los 
diferentes grupos sociales, quienes desde la comodidad de su hogar, su 
trabajo, o desde la calle, emiten una opinión, un comentario o expresan 
su desagrado ante los temas de controversia con un simple clic en sus 
celulares inteligentes (Tarullo, 2015).

De esta manera, Meyenberg y Aguilar (2015) sostienen que el discurso 
fija el campo de comunicación con el auditorio y establece los términos 
del diálogo. Por esta razón, cualquier líder que busque ejercer alguna 
influencia política o movilizar apoyo hacia su causa, está obligado a 
poner mucho cuidado y emoción en lo que dice, ya que el mensaje que 
se emite atiende al menos cuatro significados:

1. La definición de la manera en que se comunicará el proyecto 
de gobierno.

2. El discurso en sí mismo.

3. Los símbolos que adopta la publicidad gubernamental.

4. El uso que hacen los gobernantes de los medios de comu-
nicación para explicar a la sociedad las razones de sus 
decisiones (pp. 41-42).

Como consecuencia, las acciones desarrolladas a través de la 
interacción que se construye a partir del discurso, se legitiman y dan 
lugar a una serie de resultados, entre ellos, el éxito de la comunicación 
gubernamental. Y es que, actualmente, como efecto de la efervescen-
cia de las redes sociales, la información expuesta a la opinión pública 
impulsa la participación ciudadana que reporta desde el lugar de los 
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hechos con transmisiones en vivo, lo que posibilita también la interac-
ción y el contacto directo entre sociedad y gobierno. En tal sentido, los 
retos que actualmente enfrentan los gobiernos, son los de comunicarse 
con sus ciudadanos en los entornos digitales de comunicación, lo que 
implica generar nuevas estrategias y dejarse llevar por la ola de para-
digmas que ha traído consigo la llamada sociedad de la información y 
el conocimiento (Tarullo, 2015). Esto, con la finalidad de mantener la 
gobernabilidad, que comprende los mecanismos, procesos e instituciones 
que determinan cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones 
sobre temas de inquietud pública y cómo los ciudadanos articulan sus 
intereses, ejercitan sus derechos, cumplen sus obligaciones y median 
sus diferencias (Sánchez, 2012), es decir, “la habilidad de gobernar, la 
capacidad de procesar y aplicar institucionalmente decisiones políticas” 
(PNUD, 2020, s.p.).

Complementariamente a todo lo anterior, la comunicación pública 
se centra en los fenómenos de producción, tratamiento y difusión de la 
información que crea y recrea los debates y temas públicos, así como 
en “la comunicación de las instituciones, los movimientos y los grupos 
que intervienen en la plaza pública” (Beauchamp, citado en Demers & 
Lavigne, 2007, p. 67); mientras que la esfera pública “es un área de la 
vida social en que las personas pueden reunirse, discutir libremente e 
identificar problemas sociales; y con esta discusión, influenciar la acción 
política” (Habermas, en Busquet & Medina, 2017, “El surgimiento de 
la esfera pública en la era burguesa”, párrafo 3).

Inherente a todas estas conceptualizaciones se encuentra la comu-
nicación presidencial, que Meyenberg y Aguilar (2015) definen como 
aquella que está representada por las ideas, visión, forma de ser y 
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decisiones del mandatario en turno; así como por “su personalidad, 
estilo de gobernar, manera de entender la política y su concepción de 
la democracia” (p. 191). En tal sentido, la comunicación institucional 
debe ser entendida entonces, “como toda aquella actividad comunicativa, 
vinculada a la estructura que conforma el sector público de un territorio” 
(Escalona, 2015, s.p.). Bajo esta premisa, Luz María Martínez (1995) 
sostiene que las instituciones del Estado son emisoras de un discurso 
institucional argumentado y que su finalidad radica en convencer a sus 
interlocutores, ya que “la emisión de estos discursos, es una forma de 
intervención para alcanzar un objetivo” (p. 30).

En contraparte al discurso institucional, se encuentran los discursos 
de odio, sobre los cuales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) ha dejado asentado que, son contrarios a los valores funda-
mentales del sistema jurídico, como los derechos humanos y la demo-
cracia constitucional y que además, son un caso especial de discurso 
discriminatorio, ya que se caracterizan entre otras cosas, por promover 
la discriminación y la violencia en contra de personas o grupos deter-
minados, por razones como la religión o el origen étnico o nacional, y 
en casos extremos, abogan por el exterminio de esas personas o grupos, 
por no reconocerles igual dignidad humana (2019). Asimismo, la Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (hoy 
Ciudad de México), prohíbe cualquier forma de discriminación como, 
entre otras, las conductas que inciten a la exclusión, persecución, odio, 
violencia, rechazo o difamación de personas o grupos.

Respecto al papel de los medios de comunicación en el terma que 
nos ocupa, Ramírez (2012) señala que “la responsabilidad social de los 
medios de comunicación va directamente relacionada con el impacto que 
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pueden ocasionar sus contenidos en el público o la ciudadanía” (p. 99); 
ya que “sin duda, lo más relevante es el poder que los medios tienen en 
la formación de la opinión pública. Es decir, la responsabilidad de los 
medios va directamente relacionada con la información y las opiniones 
emitidas en los medios” (p. 99).

Metodología

Este trabajo se respalda en la teoría de la Agenda Setting, que nos 
dice que “los medios, más que incidir en lo que la gente piensa, deter-
minan los temas que están en el centro de los debates y las controversias 
colectivas, es decir, establecen los temas sobre los que reflexiona la 
gente” (Busquet & Medina, 2017, pár. 3); y en la teoría de la Espiral 
del Silencio, que considera que los individuos “están expuestos a una 
fuerte presión social por lo que se debe analizar el contexto o el clima 
social que los rodea, ya que el orden vigente se mantiene por la necesidad 
de ser aceptado y por la exigencia pública” (Busquet & Medina, 2017, 
pár. 2). El estudio responde al paradigma cualitativo-descriptivo, a través 
de la técnica de análisis de contenido, que en palabras de Abela “es una 
técnica que combina intrínsecamente —y de ahí su complejidad—, la 
observación y producción de los datos y la interpretación o análisis de 
los datos” (2001, p. 2); y que además Berelson la define como la técnica 
ideal de investigación para la “descripción objetiva y sistemática del 
contenido manifiesto de la comunicación” (1952, p. 18).

Dicha técnica fue aplicada a una cantidad de 40 (cuarenta) conferen-
cias de prensa matutinas (más adelante se explica el porqué), mismas 
que se trasmiten diariamente a través de las “benditas” redes sociales, 
definidas estas últimas por Hütt (2012) como lugares en Internet donde 
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las personas publican y comparten todo tipo de información, personal y 
profesional, con terceras personas, conocidas y absolutas desconocidas, 
y que además —sostiene— Wikipedia las define como una estructura 
social que se puede representar en forma de uno o varios grafos donde 
nodos representan individuos y las aristas, las relaciones entre ellos.

Es importante destacar que a través de las “mañaneras”, se genera 
diariamente la opinión pública del país, que según Norma Pareja y Martín 
Echeverría puede definirse como “un fenómeno social en el cual existen 
una serie de ideas, pensamientos y creencias en torno a diversos temas 
de carácter colectivo, mismo que tiene diferentes manifestaciones, entre 
las que se puede contemplar la participación política” (2014, p. 52).

Primeramente se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva a través de 
Internet, en los principales diarios y páginas noticiosas de circulación 
nacional —sobre todo de las fuentes que cubren directamente Presi-
dencia, y en particular, las “mañaneras”—, con la finalidad de localizar 
las acusaciones publicadas en contra del mandatario mexicano, donde 
se le responsabiliza de la polarización del país, a raíz de la supuesta 
emisión de discursos de odio, mediante su comunicación presidencial, 
encontrándose dichas acusaciones en el periódico Reforma, así como 
en las páginas de noticias, MVS, Latinus, Omnia y Revista Top Secret 
México. Cuando las mañaneras tuvieron lugar en provincia, fueron 
consultados también los periódicos locales del lugar en cuestión, loca-
lizando las notas de nuestro interés en El Diario de Yucatán, El Heraldo 
de Saltillo y en Imagen Poblana. El periodo considerado indispensable 
para la búsqueda, abarcó del 1 de diciembre de 2018 al 1 de diciembre 
de 2020, en concordancia con los postulados de la Agenda Setting.
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El estudio de notas periodísticas en este caso en particular, resultó 
una técnica fundamental, ya que como sostiene López-Noguero (2002), 
permite analizar una gran cantidad de información, proveniente de 
documentos secuenciados y fuentes diversas, y presta especial interés 
al contenido de los mismos. Derivado de lo anterior, se encontraron 
solamente 8 (ocho) notas periodísticas relacionadas con nuestro objeto 
de estudio (en el párrafo anterior se citan dichos medios de comunica-
ción), mismas que fueron clasificadas en un cuadro comparativo con 
las variables de número consecutivo, fecha, nombre del declarante, 
cargo o figura política, medio donde se publicó la nota, frase principal 
de acusación, liga y la fecha de las mañaneras a analizar, dado que 
de cada acusación publicada, se seleccionaron para ser analizadas las 
mañaneras del día de la acusación, además de las de dos días anterio-
res y dos días posteriores, dando un total de 5 (cinco) mañaneras por 
cada acusación. Las tres primeras, con la finalidad de constatar que 
las acusaciones fuesen fundadas, y las dos posteriores, para verificar 
las posibles reacciones del mandatario, ante estos hechos acusatorios.

En virtud de ello y como ya se especificó al inicio del presente apar-
tado, el corpus de esta investigación está compuesto de 40 (cuarenta) 
conferencias matutinas que fueron seleccionadas en apego a las ya men-
cionadas 8 (ocho) acusaciones públicas en contra del Presidente, corpus 
que representa aproximadamente el 8% del total de las 500 “mañaneras” 
emitidas durante los primeros dos años de gobierno de la Cuarta Trans-
formación (4T). De esta manera, se les aplicó la metodología de análisis 
de contenido a dichas conferencias matutinas, mediante una tabla de 
cotejo con los rasgos enmarcados en los “discursos de odio”, según la 
SCJN (2019) y la Ley vigente en la ciudad de México, convirtiéndose 
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así en las unidades de análisis que permitieron analizar el mensaje del 
mandatario.

La tabla de cotejo está integrada en dos partes, la primera contiene 
información sobre la conferencia “mañanera”, iniciando por la fecha, 
el lugar de celebración y la duración; participantes; temática principal 
abordada; el enlace al sitio web, y por último, el contexto en que se 
da. La segunda parte contempla los rasgos de los “discursos de odio” 
(establecidos con antelación por la SCJN y la Ley vigente en la ciudad 
de México), con el fin de constatar las acusaciones públicas en contra del 
Presidente, logrando así una suma operacionalizada (✓ X) del mensaje.

A partir de la suma, se realiza una valoración por intervalos que 
permite establecer el contenido de la comunicación presidencial. 
Dichos rasgos son: 1). Discurso discriminatorio que se caracteriza 
por promover la discriminación y la violencia en contra de personas o 
grupos determinados, por razones como la religión o el origen étnico 
o nacional, y en casos extremos, abogan por el exterminio de esas 
personas o grupos, por no reconocerles igual dignidad humana (SCJN, 
2019); y 2). Las conductas que inciten a la exclusión, persecución, odio, 
violencia, rechazo o difamación de personas o grupos (Ley vigente en 
la ciudad de México).

Resultados de la Investigación

Las ocho acusaciones en contra del Ejecutivo Federal fueron reali-
zadas en su totalidad por sus adversarios políticos. Asimismo, fueron 
publicadas por medios de comunicación antagónicos a su ideología y 
mandato, como se detalla en la tabla siguiente:
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Tabla 1
Acusaciones publicadas en contra del Presidente de México como emisor 
de discursos de odio. Diciembre 2018 a diciembre 2020

Elaboración propia a través de los medios de comunicación que se citan con anterioridad.

Asimismo, después de analizar las cuarenta conferencias matuti-
nas a través de los dos rasgos categorizados en el párrafo anterior, se 
encontró que primeramente, respecto al rasgo número uno, concerniente 
al discurso discriminatorio, en el mensaje de todas las “mañaneras” 
analizadas, se encuentran totalmente ausentes el discurso discrimina-
torio y la incitación a la violencia en contra de grupos minoritarios, así 
como por razones de religión u origen étnico. Igualmente, en el 100% 
de ellas, en ningún momento se aboga por el exterminio de personas o 
grupo alguno, y nunca se pone en duda el reconocimiento a la dignidad 
humana de ninguna persona, es más, ni siquiera se menciona, ya que no 
es tema central ni periférico de ninguna de las conferencias analizadas. 
En dicha comunicación presidencial por el contrario, destacan, con un 
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60%, las palabras “primero los pobres”, con un 15% “los humildes y 
honestos”, 10%, “las comunidades indígenas”, 10% “los valores morales 
y espirituales”, y con el restante 5%, la palabra “igualdad”; todas ellas, 
abiertamente antagónicas a los discursos de odio.

En alusión al segundo rasgo, respecto a las conductas del mandata-
rio, tenemos que al analizar el total del corpus de la investigación, éste 
nos arroja como resultado, que solamente en el 2% de las conferencias 
matutinas estudiadas, se observa una actitud de rechazo por parte del 
Presidente en contra de “un grupo de provocadores que actúan en el 
anonimato, a través de las redes sociales”, negándose a llamarlos por su 
nombre y desdiciéndose inmediatamente, argumentando que se refería 
a los “bots”. Es importante destacar que dicho actuar fue asumido por 
el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el contexto de los 
fuertes señalamientos que circularon anónimamente en redes sociales 
en aquel entonces, en contra del recientemente instalado gobierno 
Lopez-Obradorista, responsabilizándolo del avionazo en el que perdieron 
la vida, la gobernadora de Puebla, su esposo y otras tres personas que 
viajaban con ellos. Al día siguiente de sus exabruptos, el mandatario 
pidió una disculpa pública durante la “mañanera”.

No obstante, en el restante 98% de las conferencias matutinas anali-
zadas, se descartan totalmente las conductas que inciten a la exclusión, 
persecución o violencia, por parte del Presidente.

Derivado de lo anterior, podemos observar entonces que los discursos 
emitidos por el Jefe del Estado Mexicano durante las “mañaneras”, no 
pueden ser considerados como discursos de odio, simple y sencillamente, 
por incumplir con los dos rasgos establecidos como determinantes para 
tal fin, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª, 
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CXLVIII/2013 (10a.), amparo directo en revisión 2806/2012; y por 
la Ley vigente en la ciudad de México. Caso contrario, su mensaje se 
encuentra apegado al discurso institucional que ha utilizado desde el 
inicio de su gobierno, como lo es el combate frontal a la corrupción, la 
rendición de cuentas, el gobierno honesto para un pueblo honesto, la 
igualdad y la erradicación de la marginación y la pobreza; por lo que 
se puede afirmar, que en la comunicación presidencial del licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, el discurso institucional priva sobre 
los discursos de odio.

Conclusiones

Pocos conceptos resultan tan complejos hoy en día como los lla-
mados discursos de odio, que incluso su definición puede dificultarse 
más allá de las propias fronteras del conocimiento y la transdisciplina, 
para su tratamiento. Además, constantemente están pisando los lími-
tes de la libertad de expresión como una espiral interminable. En este 
contexto, en la mayoría de las ocasiones no se sabe con precisión en 
qué sentido se está usando dicho término, pero desafortunadamente con 
mayor frecuencia de la que quisiéramos, se aprecia su uso alevoso sin 
presentar un grado razonable de objetividad, sino más bien vago, con 
un incuestionable uso político, cuya única finalidad es la de criminalizar 
públicamente a quien supuestamente lo emite (Risso, 2020).

De esta manera, en poco menos de dos años del gobierno López-Obra-
dorista, se alcanzaron las 500 “mañaneras” o conferencias de prensa 
matutinas, cifra récord en la historia presidencial de México, colocando 
al jefe del ejecutivo federal en el ojo del huracán como el gober-
nante más mediatizado del momento. Dicho modelo de comunicación 
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presidencial, en donde el Jefe del Estado Mexicano resulta ser su pro-
pio vocero —además de constituirse como el medio y el mensaje—, 
ha enardeciendo como nunca antes a los opositores al gobierno, que 
contrario a lo que sucede en otras latitudes, en México se traducen en 
los representantes, militantes y simpatizantes de la llamada “derecha”, 
políticamente hablando.

No puede pasar desapercibido, que del total de las acusaciones 
públicas donde se le señala al presidente como emisor de discursos de 
odio, todas fueron hechas por adversarios políticos (según la figura 1), 
claramente identificados con el Frente Nacional Anti AMLO (FRENA) 
y el Bloque Opositor Amplio (BOA), incluyendo a dueños, reporteros y 
columnistas de medios de comunicación antagónicos al gobierno actual, 
cuyas declaraciones coinciden con fechas políticamente coyunturales, 
como lo fue la matanza de Texas, EEUU, en agosto de 2019, donde 
se le compara alevosamente y sin ningún motivo -o sin que éste haya 
tenido nada que ver con el evento-, con el ex presidente de los EEUU, 
Donald Trump, por el supuesto uso de los discursos de odio.

Los resultados de esta investigación desmienten las acusaciones 
públicas en contra del Presidente de México como promotor y difusor 
de la discriminación, el odio y la violencia, ya que como ha quedado 
demostrado en el apartado anterior, en nuestro país, el discurso insti-
tucional prevalece sobre los discursos de odio, en estricto apego a los 
postulados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
los Tratados Internacionales firmados por México, y las correspondientes 
leyes federales y generales. En este sentido, la responsabilidad social 
de los medios de comunicación resulta fundamental para mantener la 
gobernabilidad en una nación confrontada por la polarización ideológica; 
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y por ningún motivo, dichos medios deben de fomentar los discursos 
de odio.

Resulta también pertinente observar que no son válidas las autocom-
placencias y que por lo tanto, el presidente de México debe armonizar el 
contenido de sus mensajes emitidos durante sus conferencias matutinas 
y dejar de utilizar términos políticamente incorrectos, como “los conser-
vadores”, “la prensa fifí” y “la mafia del poder”, que en nada abonan al 
discurso institucional. A partir de la práctica continua de la comunicación 
conciliadora, se eliminarán paulatinamente escenarios poco favorables 
o de crisis que afectan el desarrollo del trabajo gubernamental.

Por todo lo anteriormente expuesto, la relevancia del discurso 
público debe entonces permitir la reflexión sobre la comunicación y 
su impacto social, como un elemento base en el ejercicio asertivo de la 
función presidencial y por lo tanto, de la responsabilidad social de los 
medios de comunicación, entendiéndose ésta como un bien social y por 
lo tanto, como una tarea relevante que repercute en todos los ámbitos 
del ciudadano, dada su finalidad de mejorar la política y sus acciones, 
salvaguardar el derecho a la información, garantizar la transparencia y 
rendición de cuentas, fomentar la participación ciudadana, y robustecer 
la gobernabilidad a través de una cultura de paz, en un país azotado por 
la violencia, como consecuencia de una larga historia de corrupción e 
impunidad.
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Cuidado e autocuidado entre mulheres ativistas e o 
papel das redes sociais digitais

Cosette Castro1

Este artigo reflete sobre o Projeto Rodas de Cuidado e Autocuidado2 
entre mulheres ativistas realizado pela primeira vez no Brasil em 2020 
na versão digital3. O projeto gratuito foi desenvolvido pelo Centro de 
Estudo Feministas e Assessoria/ CFEMEA, ONG com sede em Brasília, 
Distrito Federal, adaptando a versão presencial das rodas de cuidado e 
autocuidado organizadas pela instituição desde 2015.

O projeto inclui o uso de redes sociais digitais (WhatsApp e a 
plataforma Zoom) para realizar encontros virtuais semanais de 1h30 
durante três meses por semestre entre ativistas, mulheres que estabele-
cem diferentes relações com as tecnologias digitais. A relação com as 
tecnologias muda de acordo com os tipos de equipamentos utilizados, 
com os níveis de acesso à internet, com os níveis de alfabetismo digital 
e compreensão das plataformas utilizadas.

1. Doutora em Comunicação pela Universidade Autônoma de Barcelona/Espanha. 
Pesquisadora do Instituto Brasileiro de Ciência, Informação e Tecnologia/ IBICT. 
cosettecastro2012@gmail.com 

2. Visto aqui como um espaço de autoconsciência e transformação dentro dos 
movimentos feministas. Considero que não existe apenas um movimento de 
mulheres, mas várias representatividades, constituído por uma diversidade de 
corpos, raças/etnias, desejos e orientações sexuais, classes sociais e idades.

3. Neste estudo, é apresentado parte do trabalho pós-doutoral realizado no Instituto 
de Psicologia da UnB aprovada no primeiro semestre de 2021, cuja pesquisa, 
de caráter qualitativo, utilizou os recursos da etnografia virtual, para conhecer 
as rodas online e dar espaço para as vozes das mulheres ativistas.

mailto:cosettecastro2012@gmail.com
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Para pensar questões relacionadas ao cuidado e autocuidado entre 
mulheres ativistas, leva-se em consideração a violência estrutural 
contra as mulheres no Brasil e o aumento da violência doméstica e do 
feminicídio durante a pandemia de Covid-19.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) (“Equidade de Gênero 
em Saúde”, s.d.), as desigualdades nas relações de gênero são fatores de 
adoecimento entre as mulheres, podendo levar ao sofrimento mental, 
à depressão e à ansiedade. Nesse sentido, as rodas virtuais de cuidado 
e autocuidado entre mulheres ativistas representam um espaço de aco-
lhimento e resistência a essa violência estrutural. Elas são um espaço 
de cuidado coletivo entre mulheres e de autocuidado, onde o pessoal é 
visto como um ato político, em meio ao aumento da violência contra 
as mulheres, particularmente durante a pandemia.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2004) afirma também que 
saúde mental é um estado de bem-estar nos diversos âmbitos de uma 
pessoa: subjetivo, intelectual e emocional, assim como a possibilidade 
de construção de competências individuais e coletivas. Nesse trabalho 
considera-se que o cuidado e o autocuidado são parte importante do 
constructo emocional da saúde mental.

Embora existam vários conceitos de feminismo e vários feminis-
mos, neste artigo o feminismo é compreendido como a busca pela 
igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres, seja 
no âmbito público, seja no ambiente doméstico. São as mulheres as 
que mais sofrem violência física4, psíquica, moral, sexual, patrimonial 
e/ou sofrem ameaças por falar e representar outras mulheres que não 

4. E violência obstétrica.
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possuem voz e/ou visibilidade, que não podem ou não conseguem expor 
seu sofrimento publicamente.

A reflexão foi dividida em três partes. Na primeira discorre sobre a 
violência contra as mulheres no Brasil, em especial durante a pandemia, 
e sobre cuidado e autocuidado. Na segunda parte, apresenta o projeto 
das rodas virtuais de cuidado e autocuidado do CFEMEA (www.cfemea.
org.br) e sua relação com as tecnologias digitais. E na terceira parte, da 
voz às mulheres ativistas.

Pedadogias do Feminicídio e da Secundarização

O Brasil é um país violento para mulheres. Há uma violência diária 
que meninas, adolescentes, mulheres adultas e idosas sofrem dentro 
de casa desde o nascimento e que segue ocorrendo fora de casa, na 
rua, na escola e no trabalho. Considero que aí se encontra a gênese da 
naturalização da violência e da espiral de assassinatos, uma construção 
social a qual tenho denominado “pedagogia do feminicídio” (Castro, 
2019, 2020). Mesmo sem regras formais, escritas, essa “pedagogia” 
começa dentro de casa, na infância, passa pela adolescência e segue 
na idade adulta “orientada” primeiro pelos homens da família, sendo 
reforçada por parte das mulheres (que reproduzem a violência sofrida) 
e dos grupos sociais, com a omissão do Estado.

É nos lares brasileiros que ocorrem 54% dos abusos sexuais em 
meninas e eles são cometidos por parentes próximos (pais, avôs, tios, 
padrinhos e/ou primos), padrastos e/ou vizinhos de acordo com dados 
do Atlas da Violência (2019). É no lar que inicia um ciclo de violência 
sexual invisível, pois o abuso, em seus diferentes níveis, na maior parte 

http://www.cfemea.org.br
http://www.cfemea.org.br
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dos casos, ainda é mantido em segredo pelas famílias. Estima-se que, 
no Brasil, apenas 10% dos casos de estupro são registrados na polícia.

De acordo com estudo realizado pela Rede Feminista de Saúde, 
Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos do Paraná em 2021, no Brasil 
a cada 20 minutos uma criança é mãe. Entre 2010 e 2019, 252,786 meni-
nas entre 10 e 14 anos, além de 12 meninas com menos de 10 anos, 
engravidaram e tiveram filhos nascidos vivos no Brasil. Isso representa 
uma média de 25.280 casos de gravidez por vulnerável por ano.

A violência se manifesta de outras maneiras, para além do abuso 
sexual, como é o caso da violência psíquica e/ou moral contra crianças. 
No âmbito doméstico, por exemplo, ela ocorre quando a menina denuncia 
para uma pessoa adulta o abuso e é desacreditada por familiares, seja 
a mãe ou outra cuidadora familiar responsável. Nesse caso, ocorre em 
nível emocional, uma violência duplicada pelo descrédito e falta de 
apoio das mulheres adultas.

No âmbito público ocorre outro tipo de violência contra crianças e 
adolescentes. Trata-se de uma violência estrutural que acontece quando 
o Estado dificulta ou impede que as crianças recebam educação sexual 
na escola, deixando-as sem informações sobre o seu corpo, sobre o que 
é abuso e como se defender dessa violência, como vem acontecendo 
como política de Estado no governo Jair Bolsonaro.

Desde cedo meninas, adolescentes e mulheres vão naturalizando 
esse ciclo de violência contínua, reforçada pelos homens e também 
pelas mulheres da família, como comentado anteriormente. Dentro da 
pedagogia do feminicídio, é ensinado desde cedo, principalmente em 
famílias religiosas conservadoras, que a mulher “é inferior, que tem 
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obrigação de servir; que tem de obedecer aos homens, pais, irmãos e 
marido”, seja na hora de falar ou no cuidado para toda vida.

Em março de 2021, estudo do Instituto de Pesquisa e Consultoria 
(IPEC) sobre violência contra as mulheres apontou o aumento da 
violência e do feminicídio no Brasil durante a pandemia. Uma média 
de 108 mulheres foram assassinadas por mês no primeiro semestre de 
2020. A cada minuto, 25 brasileiras sofrem algum tipo de violência, o 
que atinge 15% das brasileiras, isto é, 13,4 milhões de mulheres.

Também é dentro de casa que meninas, adolescentes e mulheres 
vivenciam o ódio contra as mulheres e o processo de secundarização 
feminina de diferentes maneiras, através de humilhações e grosserias e/
ou comparações entre irmãos e familiares. Um ódio que muitas mulhe-
res na vida adulta introjetam e reproduzem ao julgar as ações de outras 
mulheres: “mereceu’’; “deu mole”; “é uma vadia”; “é uma puta”, sem 
que haja julgamento das mesmas ações quando ocorrem no âmbito 
masculino. Outro exemplo é a repetição de um discurso masculino que 
compara, de forma pejorativa, as mulheres a animais: “é uma vaca”; “é 
uma galinha”; “é uma baleia”.

A ideia de uma pedagogia do feminicídio (em termos de construção 
de uma violência que chega ao ápice com o assassinato) começa com 
o surgimento do termo pedagogia, na Grecia antiga. Naquele momento 
histórico o termo era utilizado no sentido de acompanhar um indivíduo 
(masculino). O escravo conduzia o menino (paidós, filho) de família 
rica – único a ter direito ao estudo – para a escola. O verbo agein, 
de raiz indo-europeia, complementa a ideia de orientar ou conduzir. 
Os primeiros pedagogos foram os escravos e o termo grego paidéia 
se refere à ideia de cultura geral ou formação de meninos abastados 
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ensinados por filósofos gregos. Ou seja, embora tenha se expandido 
para outros públicos mais tarde, como as mulheres e pobres, homens 
livres, estrangeiros, na origem a palavra restringia quem tinha acesso e 
direito à formação e a informação ao menino ou homem grego.

Essa ideia de restrição ao conhecimento como forma de violência 
e contrição das mulheres seguiu avançando no decorrer dos séculos 
até chegar na Idade Média. As escolas filosóficas gregas, as escolas 
religiosas católicas e, mais tarde, as universidades que surgiram na 
Europa a partir de 1088 (Bolonha) só admitiam homens. Na Europa, 
as universidades demoraram 590 anos para aceitarem uma estudante 
mulher. Foi o caso da nobre italiana Elena Lucrezia Piscopia Cornaro 
que teve o “direito” de estudar sozinha, em casa, com um tutor, e 
receber diploma da Universidade de Pádua em 1678, sem colocar os 
pés na universidade, um espaço absolutamente masculino, uma “casa” 
de homens e para os homens5 onde as mulheres sequer podiam entrar.

O pensamento acadêmico6, as leis e o comércio ocidental até o século 
XVII – ou seja, durante 1.600 anos - foram escritos oficialmente por 
homens para os homens. Embora muitas mulheres tenham participado 
desse processo, foram apagadas da história7. Esse pensamento oficial 
foi reforçado pelo pensamento religioso e “científico” que culpava 

5. Termo usado por Valeska Zanello (2018) para falar da irmandade entre os homens.
6. Vale a pena ler o trabalho de Grada Kilomba (2019, pp. 51-53) referente ao 

pensamento acadêmico, lembrando que a academia não é um espaço neutro nem 
tampouco simplesmente um espaço de conhecimento e sabedoria, de ciência e 
erudição; é também um espaço de violência. Para Kilomba, “o que encontramos 
na academia não é uma objetividade científica, mas resultado de relações desiguais 
de poder e raça”. Eu acrescentaria: de poder, de raça e de gênero.

7. Sugiro a leitura de “Por Uma História do Possível”, de Susane Oliveira (2012). 
A autora, a partir da corrente teórica da História do Possível, mostra que muitas 
histórias e descobrimentos realizados por mulheres foram silenciados, apagados 
ou omitidos da história oficial a partir do século XIX por historiadores vitorianos 
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as mulheres pelos pecados do homem, insistindo em uma “natureza 
pecaminosa da mulher” que deveria ser contida e ficar restrita ao lar8. 
Na Europa, cerca de 100 mil mulheres foram perseguidas e assassinadas 
como bruxas9 até pelo menos 1758, por seus conhecimentos ligados 
à área da saúde. Alguns textos religiosos e científicos sobre a mulher 
“naturalizaram” a perseguição de curandeiras, parteiras, donas de casa 
e líderes do campo e das cidades, assim como a tortura e matança 
generalizada de mulheres.

Por outro lado, o controle da sexualidade feminina passou a garan-
tir uma fonte de geração de mão de obra dócil, útil e abundante, com 
incentivo à geração de filhos e aumento populacional para realizar os 
projetos de reforma social. O controle da sexualidade também incluiu a 
criação do dispositivo10 materno, do qual fala Zanello (2018), louvando 
e incentivando a “natureza” maternal das mulheres e reforçando suas 

8. Sobre a tentativa de domesticação do corpo, da vida e do trabalho da mulher, 
vale a pena ler a obra de Silvia Federici, “O Calibã e a Bruxa’’, traduzido no 
Brasil em 2019.

9. “De 1450 a 1750, poucas pessoas ousariam contradizer essa doutrina, repetida 
em tom de ameaça nos púlpitos dos pregadores católicos, assim como nos 
sermões protestantes depois da Reforma religiosa de Martinho Lutero no 
século XVI. A bruxaria era uma calamidade tão real quanto tempestades ou 
pestes, e intimamente ligada à natureza feminina. Com exceção de Portugal 
e Espanha, onde os principais perseguidos eram cristãos novos e judeus, em 
quase toda a Europa a porcentagem de mulheres perseguidas excedeu 75% dos 
casos. Em algumas localidades, como o condado de Namur (atual Bélgica), elas 
responderam por 90% das acusações. Estima-se que 100 000 processos foram 
instalados pelo continente afora e pelo menos 60 000 vidas se perderam em meio 
às chamas. Disponível em Revista Superinteressante, publicado em 2016.

10. Conceito de Foucault que combina estrategicamente os campos do saber, a partir 
de uma rede de discursos, e as relações de poder, onde é possível determinar as 
relações e disposições estratégicas entre seus elementos e os modos de subjetivação 
dos sujeitos. Esses dispositivos também possibilitam a resistência dos sujeitos 
sociais.
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“aptidões” para o cuidado, seja da casa, do marido, dos filhos ou de 
familiares enfermos ou idosos.

Enquanto o espaço público era ocupado pelos homens, o espaço 
privado, da casa, era marcado como “essencialmente feminino”. 
Essa construção social teve o apoio de publicações a partir de 1760 
que naturalizaram o “instinto materno” ou o amor espontâneo da mãe 
pelo filho, glorificando – e mais tarde santificando – esse sentimento. 
De um lado solicitava-se às mulheres um trabalho cada vez maior de 
auto-abnegação (Zanello, 2018, p. 127) e, por outro lado, o lar e a 
maternidade se constituíram em um espaço empoderado, ainda que 
fosse um “empoderamento colonizado” no sentido de que era o único 
espaço onde a mulher se constituía como “rainha”, “chefe” ou como 
“comandante”.

Segundo Zanello (2018, p. 128), as mulheres se afirmaram como 
“função”: de esposa e de mãe, passando a existir somente em relação 
ao outro (marido, filhos, pessoas doentes, pais). Houve uma associação 
ideológica das palavras “amor e materno”, que foi além da promoção 
do sentimento. Incluiu a construção da mulher enquanto mãe e a cons-
trução de um modelo de feminino ideal (de esposa e mãe) como únicos 
espaços para o feminino pelo menos até metade do século XX.

O poder patriarcal deixou de ser repressivo para se tornar um poder 
constitutivo (Foucault, 1996). Ou seja, as redes de poder – reforçadas 
pelos discursos da mídia, da religião em suas diferentes manifestações, 
da escola, das leis e pelo discurso médico/científico - se tornaram cada 
vez mais finas e invisíveis, mais constantes e efetivas. Ao mesmo tempo, 
como poderá ser observado na segunda e terceira parte deste artigo, os 
movimentos de mulheres aparecem como espaços de resistência, sendo 
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as rodas virtuais de cuidado e autocuidado, um espaço de acolhimento 
e de reflexão individual (autocuidado) e coletiva (cuidado das demais 
mulheres).

O dispositivo materno, central nos processos de constituição e sub-
jetivação das mulheres, como conta Zanello (2018), é uma forma de 
desempoderamento das mulheres. Esse dispositivo permite compreen-
der as dinâmicas e processos subjetivos e sociopolíticos relacionados 
ao cuidado, colocados socialmente como inerentes à mulher. Também 
revela a dificuldade da mulher em realizar o autocuidado, já que sig-
nifica o deslocamento das mulheres do papel de cuidadoras “natas” 
– um dispositivo destinado ao outro – para um dispositivo destinado 
ao autocentramento e o amor por si mesmas através do autocuidado.

Embora existam estudos sobre a economia do cuidado11, que tende 
a crescer de acordo com o envelhecimento populacional, ainda hoje, a 
maior parte das mulheres que cuidam gratuitamente e de forma invisí-
vel no âmbito familiar, já que o tema é tratado pelos governos como se 
fosse uma responsabilidade do âmbito privado. Estudo da Oxfam (2020) 
aponta que 75% das mulheres no mundo desempenham atividades de 
cuidado sem remuneração.

No Brasil, elas representam 96% da força de trabalho gratuita, segundo 
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018). Estudo da 
USP de 2020 revela que 82% do cuidado realizado no país é feito por cui-
dadoras familiares e outros 17% é realizado por cuidadoras profissionais.

11.  Economia do cuidado é um termo que ainda não possui consenso, mas designa 
o trabalho (pago ou sem remuneração), majoritariamente realizado por mulheres, 
de dedicação à sobrevivência, ao bem-estar e/ou à educação de pessoas, assim 
como à manutenção do meio em que estão inseridas.
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Em 2017 as mulheres dedicavam quase o dobro de horas semanais 
em relação aos homens a atividades não remuneradas de tarefas domés-
ticas e cuidado de familiares. Trabalhavam sem remuneração 20,9 horas 
enquanto os homens dedicavam 10,8 horas semanais. Em 2019, o tra-
balho feminino sem remuneração cresceu para 21,4 horas por semana, 
enquanto os homens dedicavam 11 horas semanais para atividades sem 
remuneração (IBGE, 2020).

O trabalho doméstico e de cuidado (de maridos, filhos, enteados, 
sogros, familiares, enfermos e/ou idosos da mesma família) ainda é visto 
como um trabalho de reprodução, feminino, em oposição ao trabalho 
produtivo, majoritariamente masculino e remunerado. Dentro de casa 
a “função” da mulher é cuidar dos outros e da casa, um cuidado que é 
gratuito, invisibilizado e portanto “inexistente”, o que venho denomi-
nando como um não-trabalho12.

O projeto pedagógico ensinado nas escolas (públicas e privadas), 
nas famílias, grupos religiosos, endossado pelo Estado e pela mídia até 
os anos 70/80 do século XX, quando começa a segunda onda13 do femi-
nismo, era (e ainda segue sendo, embora em menor grau) a formação 
de meninas e mulheres dóceis, amáveis, cuidadoras, boas mães. Mais 

12. No espaço público, essa pedagogia da secundarização reforça a invisibilização 
da mulher cuidadora, o que inclui pelo menos três níveis: o mercado, a academia 
e a política. Sobre este tema, ver o livro de Castro (2021), que trata sobre a 
pedagogia do feminicídio, pedagogia da secundarização, sobre não-trabalho e 
sobre cuidado e autocuidado.

13. A primeira onda do feminismo se refere às campanhas pelo direito ao voto no 
final do século XIX.
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recentemente, inclui a formação de boas profissionais, que recebem 
salários menores que os homens em todas as áreas profissionais14.

A partir dos anos 80 do século XX uma mulher “moderna” de classe 
média15 daria conta de cuidar da casa, da família e ainda trabalhar 
“contribuindo” para o orçamento doméstico ou para seu “cuidado” pes-
soal, leia-se ficar magra16, o mais branca possível, alisando os cabelos, 
“elegante”, apresentando-se maquiada e depilada.

Todo esse “ritual de beleza” não era destinado ao seu autocuidado 
e prazer. Esse esforço diário/semanal tem sido realizado para mostrar 
e agradar o outro (companheiro, familiares, amigos, colegas) reprodu-
zindo o ideal de beleza branco, loiro e magro, minoritário no Brasil, e 

14. No Brasil, as meninas só puderam estudar a partir de 1867, mas foi apenas a 
partir de 1880 que as meninas puderam ingressar em escolas públicas. Ou seja, 
há apenas 140 anos as mulheres brasileiras estão presentes no ensino público.

15. Ao longo do tempo as mulheres das classes populares tiveram experiências 
no mundo do trabalho, mas suas histórias, até recentemente, eram invisíveis. 
A criação de normas sociais tem como referência as mulheres da classe média ou 
alta. A importância do trabalho social das mulheres era ignorada. Foi na segunda 
metade do século XX que o tema foi trazido para o domínio público e trouxe 
mudanças nas leis trabalhistas brasileiras.

16. A gordofobia ou lipofobia atinge entre 19% e 42% das pessoas com sobrepeso, 
em especial as mulheres. O preconceito contra pessoas com sobrepeso está 
associado a sintomas depressivos, altos índices de ansiedade, baixa autoestima, 
isolamento social, estresse, uso de drogas e compulsão alimentar. Nas crianças, o 
efeito é potencialmente pior devido ao bullying presencial e virtual. Comparado 
a adolescentes magros, os que têm excesso de peso são significativamente mais 
propensos a passar por isolamento social e a desenvolver transtornos mentais, 
principalmente ansiedade e depressão. 

http://saude.abril.com.br/tudo-sobre/bullying
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eternamente jovem17. Levando em conta que 56% da população é negra 
ou parda, que 62,6% das brasileiras estão com sobrepeso e que o Brasil 
é o país que envelhece mais rapidamente no mundo (IBGE, 2018), os 
ideais de ser branca, loira, magra e jovem estão longe de serem alcan-
çados, gerando sofrimento entre as mulheres, particularmente àquelas 
que usam as redes sociais digitais como modelos a serem seguidos.

As Rodas Virtuais de Cuidado e Autocuidado

Segundo Butler (2002), o discurso – neste caso o virtual – torna-se 
o dispositivo pelo qual a identidade de gênero se constitui e, ao mesmo 
tempo, constitui a materialização da resistência por meio da linguagem. 
Por isso, a ocupação de espaços virtuais para multiplicar propostas e refle-
xões feministas, entre elas as que incluem o cuidado e autocuidado entre 
ativistas, pode ser significativa para ampliar a participação das mulheres. 

17. A busca pela eterna juventude e pelo corpo “perfeito” dentro de um ideal estético 
magro (e branco) faz com que o Brasil seja o primeiro país no mundo em cirurgias 
plásticas, tendo ultrapassado os EUA em 2019. Um homem de cabelos brancos 
é tratado como um homem atraente, como diz o dito popular: “Homem é que 
nem vinho. Quanto mais velho, melhor”. Já as mulheres, quando ficam de cabelo 
branco deixam de ser “competitivas” na prateleira do amor, termo utilizado por 
Zanello (2018) para falar do espaço em que as mulheres se “expõem” para atrair 
os homens, dentro do dispositivo amoroso.

 Ao longo do tempo as mulheres das classes populares tiveram experiências no 
mundo do trabalho, mas suas histórias, até recentemente, eram invisíveis. A 
criação de normas sociais tem como referência as mulheres da classe média ou 
alta. A importância do trabalho social das mulheres era ignorada. Foi na segunda 
metade do século XX que o tema foi trazido para o domínio público e trouxe 
mudanças nas leis trabalhistas brasileiras.

 A gordofobia ou lipofobia atinge entre 19% e 42% das pessoas com sobrepeso, 
em especial as mulheres. O preconceito contra pessoas com sobrepeso está 
associado a sintomas depressivos, altos índices de ansiedade, baixa brancos é 
tratado como um homem atraente, como diz o dito popular: “Homem é que nem 
vinho. Quanto mais velho, melhor”. Já as mulheres, quando ficam de cabelo 
branco deixam de ser “competitivas” na prateleira do amor, termo utilizado por 
Zanello (2018) para falar do espaço em que as mulheres se “expõem” para atrair 
os homens, dentro do dispositivo amoroso.
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Trata-se de uma forma de ciberativismo necessário particularmente em 
um país com graves diferenças sociais, econômicas, educacionais, com 
diferenças gritantes de infraestrutura e acesso às tecnologias digitais e 
com um crescente cerceamento ao direito à diferença.

O ciberativismo, que se insere na quarta onda do feminismo 
(Chamberlaine, 2017) é aqui compreendido como:

toda estratégia que persegue a mudança da agenda pública, a inclu-
são de um novo tema na ordem do dia da grande discussão social, 
mediante a difusão de determinada mensagem e sua propagação 
através do “boca a boca” multiplicado pelos meios de comunicação 
e publicação eletrônica pessoal (Reis et al., 2013, p. 6)

O projeto das rodas virtuais de cuidado e autocuidado entre mulheres 
ativistas, como espaço de ciberativismo, foi adaptado do modelo de 
encontros presenciais18 desenvolvido pela ONG CFEMEA. Assim como 
no modelo presencial, reuniões virtuais seguem algumas regras, como 
por exemplo: não é permitido às participantes dar conselhos nem julgar 
a fala das outras mulheres. A proposta é que cada uma delas relate sua 
própria experiência sobre como vivenciou e resolveu determinada ques-
tão. As falas são realizadas na primeira pessoa do singular (Eu penso, 
eu acredito, eu sinto).

As coordenadoras de cada encontro (em geral duas ou três mulheres) 
sugerem que os celulares permaneçam desligados durante os encontros 
virtuais, estimulando as participantes a se concentrarem no aqui-agora, 

18. Tem como base a proposta pedagógica de Paulo Freire, a Terapia Comunitária 
Integrativa (TCI) e a metodologia desenvolvida para realização de rodas presenciais 
pela ONG Arcana/DF.



721

meistudies

na reunião que está ocorrendo. Tampouco é permitido comentar - fora 
do encontro virtual - os assuntos tratados dentro da roda.

O grupo se baseia na confiança mútua que vai sendo estabelecida 
a cada encontro e na intimidade crescente, o que permite às mulheres 
a partilha de experiências e sentimentos íntimos. Todas as participan-
tes têm direito a fala. E quando uma pessoa fala, as demais escutam. 
Os microfones permanecem desligados. As ativistas não são obrigadas 
a se manifestar, podendo permanecer caladas durante a reunião, assis-
tindo e escutando.

Figura 1
Regras das Rodas Virtuais

Exemplo de Card enviado às participantes pelo WhatsApp

A metodologia de trabalho desenvolvida pela ONG CFEMEA divide 
a roda de cuidado e autocuidado virtual em seis etapas. 1. Chegança; 
2. Roda da Conexão; 3. Roda do Aquecimento; 4. Roda do Sentir/Pensar; 
5. Roda da Partilha; 6. Roda do Aconchego.
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O primeiro momento é chamado de Chegança, quando as mulheres 
são recepcionadas e acolhidas no ambiente online. Nesse momento 
são lembradas sobre a proposta da roda virtual daquele dia e sobre as 
combinações da roda (Foto 01). Em geral, o grupo espera entre 05 e 
10 minutos para que as participantes cheguem. Nesse período o micro-
fone fica aberto para saudações e comentários informais.

O segundo momento é a Roda da Conexão, aquecimento no qual 
são realizadas atividades que contribuem para a concentração das par-
ticipantes, focando no momento presente da roda virtual. A proposta é 
desacelerar a mente, seja através de meditações curtas ou de automas-
sagem, por exemplo.

O terceiro momento é a Roda do Aquecimento, momento de promo-
ver a energia física e tirar o corpo da estagnação a partir de propostas 
como, por exemplo, pular, dançar, cantar, alongar, rir e suar.

O quarto momento é a Roda do Sentir/Pensar, onde é exposto com 
detalhes o tema daquele dia. Durante esse período, as participantes vão 
realizar uma atividade relacionada ao tema do dia (desenho, pintura, 
escrita, canto, etc.). Exemplo de pergunta tema: “Como está a sua relação 
com a casa durante a quarentena?”.

O quinto momento é a Roda de Acolhimento, em que o resultado da 
atividade de integração do grupo é partilhado entre as mulheres presen-
tes. Também é o momento de expor os motivos de ter escolhido aquele 
caminho para se expressar e o que sentiu ao desenvolver a proposta. 
É a parte mais longa da roda virtual

O sexto momento, a Roda do Aconchego, é o momento de finalização 
da roda, de combinações para o próximo encontro e convite às ativistas 
para que contribuam na organização da roda virtual. Este momento 
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reforça a horizontalidade das rodas, ofertando espaço para a criatividade 
e empoderamento das participantes.

Os encontros foram realizados na plataforma Zoom, um espaço de 
atuação novo para a maior parte das ativistas, o que gerou a necessidade 
de acompanhamento tecnológico no começo de cada roda virtual por 
parte das organizadoras. A plataforma Zoom foi a segunda opção do 
grupo, que começou usando o Jitsi Meet, mas como houve problemas 
técnicos, foi deixado de lado. A rede social Whats App foi utilizada 
como espaço de comunicação digital entre as participantes e também de 
compartilhamento das atividades realizadas a cada encontro, como por 
exemplo: vídeos, áudios, textos, imagens, entre elas desenhos, pinturas, 
fotos, poemas, músicas, etc.

A partir da aplicação de questionários semiestruturados online, 
nesta pesquisa qualitativa foi possível dar voz a 10 mulheres, a partir 
de três questões norteadoras: 1) vantagens e desvantagens das rodas 
virtuais; 2) compreensão sobre cuidado e autocuidado e 3) acolhimento 
das participantes a outras mulheres e também sobre como se sentiram 
acolhidas durante os três meses da roda virtual. Em cada questão foram 
selecionadas duas falas das ativistas apontando que pensavam e sentiam.

1)Vantagens e desvantagens das rodas virtuais

Vantagem

“A riqueza da troca. É grande poderoso. A internet afasta por um 
lado e aproxima de uma outra maneira”. (Mulher 08)

Desvantagem

“Interrupção por demanda de trabalho ou filhos” (Mulher 03)
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2)Compreensão sobre cuidado e autocuidado

 Sobre Cuidado

 “Cuidado é uma dimensão de acolhimento e respeito comigo 
e com o outro” (Mulher 04)

Sobre Autocuidado

“Autocuidado é uma grande lupa dentro da gente. Quem se olha 
e se vê, se cura” (Mulher 05)

3)Acolhimento das participantes a outras mulheres e também 
sobre como se sentiram acolhidas

Como acolheu

“Ofereci uma escuta ativa e amorosa, mas sinto não poder ofe-
recer tanto, em termos me mediação, organização, etc. Eu me 
sinto mais cuidada que cuidadora na roda”. (Mulher 01)

Como se sentiu acolhida

“O cuidado dos diálogos, da dinâmica que acontece a roda e 
todo carinho que pude sentir ...as músicas, as falas na 1° pessoa” 
(Mulher 07).

Considerações Finais

Metade das 10 ativistas nunca tinham respondido a um questioná-
rio semiestruturado online e a maioria não conheciam a plataforma de 
questionários online do Google Doc, o que demandou conversas com 
essas pessoas para esclarecer procedimentos.

A adaptação ao mundo virtual ocorreu durante as rodas, quando as 
participantes experimentaram as novas – e nem sempre fáceis - possi-
bilidades do mundo virtual em um país com tantas diferenças sociais, 
econômicas, culturais e tecnológicas.
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O projeto de cuidado e autocuidado voltado para mulheres ativistas 
em sua versão presencial foi ampliado para as rodas de cuidado e auto-
cuidado na versão digital e mostrando um trabalho inédito e original 
de acolhimento e resistência em um momento de conservadorismo e 
aumento da violência contra as mulheres.

As rodas virtuais semanais duravam 1h30 e ocorreram durante três 
meses durante o primeiro semestre de 2020, em plataformas como o 
Jitsi Meet e Zoom, sendo o Zoom adotado oficialmente a partir de maio. 
Nelas, as ativistas encontraram espaço para falar sobre suas dificuldades, 
medos, desenvolveram atividades de cuidado e autocuidado, assim como 
trataram de questões políticas e do ativismo em tempos de pandemia.

Como comentou uma das coordenadoras do CFEMEA, durante a 
abertura das rodas virtuais: “a roda é um espaço político ativista, onde 
damos relevância a dimensão emocional e afetiva do cuidado. Aqui 
transgredimos, ultrapassamos a fronteira entre o pessoal e o político”.

As participantes usavam o grupo de WhatsApp como espaço de 
comunicação. No grupo eram compartilhadas semanalmente informações 
sobre a roda virtual, informações relacionadas ao tema da roda, entre 
eles poemas, vídeos, músicas, desenhos, pinturas e textos, assim como 
os trabalhos realizados durante os encontros. Também eram postados 
materiais externos, quando as ativistas consideravam relevantes para 
o grupo.

Do grupo original de 18 mulheres participantes, 02 ativistas desis-
tiram de participar, por falta de adaptação às tecnologias digitais e/ 
ou problemas de conexão. Outras 16 mulheres acompanharam a roda 
virtual durante os três meses, com uma média de 10 a 12 mulheres 
presentes a cada roda.
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Dessas 16 mulheres, 07 contribuíram na organização e coordena-
ção das rodas virtuais, ampliando e multiplicando o projeto virtual de 
cuidado e autocuidado. Elas também reforçaram o caráter horizontal 
dos encontros onde todas ativistas têm a oportunidade de participar do 
processo de construção das rodas. Das 16 mulheres, 03 contribuíram 
na fase pré-questionário online oferecendo sugestões e contribuições 
e outras 10 mulheres responderam ao questionário semiestruturado.

No que diz respeito as questões tecnológicas, as participantes dispu-
nham de celulares, computadores de mesa e/ou laptop para participar, 
o que coloca o grupo em um lugar privilegiado frente à diversidade 
tecnológica brasileira. Por outro lado, metade das entrevistadas (05) 
possuía celulares pré-pagos, caracterizando-se como compradoras de 
tempo para lograr conexão por esse aparelho. Apenas uma das ativistas 
não possuía equipamentos tecnológicos, tendo que utilizar aparelhos 
de familiares ou amigos.

Para as 04 mulheres com filhos, o fato da roda de cuidado e auto-
cuidado ser realizada virtualmente ajudou, porque seria difícil sair com 
crianças para participar de encontros presenciais ou deixar os filhos 
com outra pessoa em plena pandemia. Mulheres com trabalho online 
também apontaram a roda virtual como uma vantagem, pois puderam 
adaptar seus horários de trabalho à roda sem precisar se deslocar.

Durante a pandemia, 05 das mulheres que responderam ao ques-
tionário passaram a utilizar tecnologias digitais durante 08 a 11 horas 
por dia, sendo que 01 delas afirmou usar internet mais de 11h por dia. 
Outras 03 ativistas usaram a internet entre 05 e 08 horas. Esse tempo 
ficou assim dividido: 09 utilizavam parte do tempo para assistir lives 
e debates, 08 delas usavam parte desse tempo para trabalhar, 08 para 
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estudar, 08 participantes dedicaram parte do tempo na internet ao 
movimento de mulheres e 07 ativistas abriram espaço para lazer e arte.

É possível observar a dificuldade de muitas mulheres no Brasil 
em realizar o autocuidado, pois significa o deslocamento do papel de 
cuidadoras “natas” - um dispositivo destinado ao Outro - para um dis-
positivo destinado ao autocentramento e o amor por si mesmas através 
do autocuidado como prática cotidiana.

Essa dificuldade - que também ocorre entre mulheres ativistas - foi 
ressignificada, durante as rodas virtuais. As participantes são estimuladas 
e praticam o cuidado uma das outras e o autocuidado semanalmente, 
ampliando o cuidar de si como uma prática frequente e o cuidar das 
outras como prática amorosa do ativismo, como aparece nas falas 
das mulheres. Dessa maneira, também os movimentos de mulheres 
e o ativismo ganham novos significados, levando em consideração a 
diversidade e singularidades de suas participantes.

As 10 mulheres que responderam aos questionários semiestruturados 
online foram unânimes em afirmar que praticavam o autocuidado com 
frequência. No entanto, o tempo dedicado ao autocuidado variou entre 
01 a 02 horas por dia para quatro das ativistas e de 02 a 03 horas entre 
03 das mulheres. Duas mulheres estavam sem emprego remunerado e 
puderam dedicar até 08 horas por dia ao autocuidado, enquanto uma 
outra participante conseguia dedicar 01 hora ao autocuidado, mas não 
todos os dias. Ainda assim, observa-se que há uma longa caminhada 
pela frente em direção ao autocuidado diário. É grande a diferença 
entre as tarefas de cuidar e o espaço diário dedicado ao autocuidado 
entre as ativistas.
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Foi possível observar que nos encontros semanais virtuais se uni-
ram feministas com repertório, valores e interesses comuns, a partir de 
uma pergunta/tema comum a cada roda, que conjugava sempre duas 
instâncias: a da subjetividade e o mundo coletivo. Entre esses interesses 
comuns é possível citar:

1. Os movimentos de mulheres

2. As questões ligadas ao cuidado e autocuidado

3. Uma mesma visão política do mundo, no combate ao retro-
cesso político e social em que o Brasil se encontra e

4. Sentimentos, às vezes contraditórios, relacionados à pande-
mia, ao futuro e/ou o cenário político/econômico do país.

O movimento das rodas virtuais passa pelo acolhimento individual 
e propicia também um acalentar coletivo, mesmo que o toque, os abra-
ços, os beijos não sejam permitidos, somente na ordem dos sonhos e 
do desejo. Também permite extrapolar o momento das rodas virtuais 
estabelecendo e/ou fortalecendo vínculos de amizade através das redes 
sociais digitais.

A cada semana as participantes da roda virtual passaram a ser reco-
nhecidas pelas demais mulheres ativistas como pessoas confiáveis com 
as quais podiam se sentir à vontade para partilhar experiências pessoais 
e sentimentos. Entre eles é possível citar os medos e incertezas pessoais 
em relação ao futuro em meio à pandemia, ou públicas, como questões 
políticas e econômicas.

As rodas virtuais também colaboraram para a troca de experiências 
cotidianas, para se defender de possíveis violências presenciais ou 
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virtuais de grupos conservadores, para ampliar o espírito coletivo de 
“estar juntas”, mesmo que fisicamente separadas, e para se amparar 
mutuamente. Além disso, permitiu multiplicar práticas de cuidado e 
autocuidado com outras mulheres e com ativistas em uma comunidade 
de sentimentos que compartilha referências comuns de sentir, estar e 
perceber o mundo.

Embora os encontros virtuais não sejam uma terapia de grupo, 
colaboraram para estimular a saúde mental das mulheres ativistas e 
para reduzir o isolamento social em que a maioria se encontrava (e 
ainda se encontra).
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Brasil fede Covid: o uso do Instagram como 
ferramenta de combate à desinformação e 

instrumento de denúncia durante a pandemia 
da Covid-19

Jhayne Geovana Santos Lima1

Bernadete Coelho de Sousa2

A pandemia da Covid-19 causou e continua provocando perdas 
imensuráveis. Já são mais de 600 mil vidas perdidas (https://covid.
saude.gov.br/) e milhares de famílias afetadas pela doença no Brasil. 
O país é o segundo do mundo em números de mortos, ficando apenas 
atrás dos Estados Unidos que registra 715 mil mortes. A Covid-19 é 
uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). 
Os sintomas em casos mais leves variam e os pacientes podem apresen-
tar congestão nasal, perda de paladar ou olfato, dor de cabeça, dentre 
outros. Já os pacientes que apresentam sintomas mais graves e severos 
como dificuldade ao respirar, precisam receber atendimento na UTI e a 
mortalidade nesses casos é maior que em casos leves. De acordo com a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), a maioria das pessoas (cerca de 
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80%) se recupera da doença sem precisar de tratamento hospitalar. Uma 
em cada seis pessoas infectadas por Covid-19 fica gravemente doente 
e desenvolve dificuldade de respirar. As pessoas idosas e as que têm 
outras condições de saúde como pressão alta, problemas cardíacos e 
do pulmão, diabetes ou câncer, têm maior risco de ficarem gravemente 
doentes. No entanto, qualquer pessoa pode pegar a Covid-19 e ficar 
gravemente doente.

Em 30 de janeiro de 2020 a OMS declarou que o surto da doença 
constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Interna-
cional e em 11 de março de 2020 a Covid-19 foi caracterizada como 
uma pandemia. Com a confirmação do cenário pandêmico, a rotina de 
milhares de pessoas foi modificada em todo o mundo. Uma das medi-
das mais eficaz na proteção contra o vírus é o distanciamento social. 
Ainda de acordo com a OMS, o vírus causador da Covid-19 pode se 
espalhar por meio do contato direto, indireto (através de superfícies ou 
objetos contaminados) ou próximo (na faixa de um metro) com pessoas 
infectadas através de secreções como saliva e secreções respiratórias ou 
de suas gotículas respiratórias, que são expelidas quando uma pessoa 
tosse, espirra, fala ou canta. As pessoas que estão em contato próximo (a 
menos de 1 metro) com uma pessoa infectada podem pegar a Covid-19 
quando essas gotículas infecciosas entrarem na sua boca, nariz ou olhos. 
Assim, em março do mesmo ano, medidas de proteção começaram a ser 
aplicadas em todo o mundo. Uso de álcool em gel, máscaras de proteção, 
trabalho remoto em algumas empresas e profissões e cancelamento de 
eventos gerais foram algumas dessas medidas.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), por meio do Observatório 
Covid-19, analisa que a pandemia causada pelo novo coronavírus 
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impacta a população mundial não apenas em fatores de ordem biomé-
dica e epidemiológica, mas também em fatores sociais, econômicos, 
políticos, culturais e históricos.

A estimativa de infectados e mortos concorre diretamente com o 
impacto sobre os sistemas de saúde, com a exposição de populações 
e grupos vulneráveis, a sustentação econômica do sistema finan-
ceiro e da população, a saúde mental das pessoas em tempos de 
confinamento e temor pelo risco de adoecimento e morte, acesso a 
bens essenciais como alimentação, medicamentos, transporte, entre 
outros (Fiocruz, 2020).

Com o aumento diário de casos, muitas pessoas passaram a bus-
car e pesquisar sobre a doença e sobre as formas de preveni-la. Junto 
com a informação, muita desinformação passou a ser compartilhada 
e disseminada, principalmente por meio das redes sociais. Segundo a 
Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), o surto de Covid-19 
tem sido acompanhado por uma enorme infodemia, que é excesso de 
informações, algumas precisas e outras não, que tornam mais difícil o 
acesso a informações confiáveis. Ou seja, além de toda a preocupação 
acerca da doença, se tornou mais difícil se informar e discernir sobre 
o que é verídico ou não.

A palavra infodemia se refere a um grande aumento no volume 
de informações associadas a um assunto específico, que podem se 
multiplicar exponencialmente em pouco tempo devido a um evento 
específico, como a pandemia atual. Nessa situação, surgem rumores 
e desinformação, além da manipulação de informações com inten-
ção duvidosa. Na era da informação, esse fenômeno é amplificado 
pelas redes sociais e se alastra mais rapidamente, como um vírus. 
(OPAS/ OMS, 2020, p. 2)



735

meistudies

A organização ainda descreve que a desinformação durante o perí-
odo também é algo preocupante visto o alcance que algumas dessas 
informações falsas podem ter por meios das plataformas e redes sociais. 
De acordo com a Opas, em apenas um mês, mais de 360 milhões de 
vídeo sobre a Covid-19 foram carregados no Youtube, mais de 19 mil 
artigos foram publicados no Google Scholar e mais de 550 milhões de 
tweets foram publicados no Twitter. Os números assustam e demonstram 
um pouco do estrago que apenas um clique pode causar na era digital.

Desinformação é uma informação falsa ou imprecisa cuja intenção 
deliberada é enganar. No contexto da pandemia atual, pode afetar 
profundamente todos os aspectos da vida e, mais especificamente, 
a saúde mental das pessoas, pois a busca por atualizações sobre a 
COVID-19 na Internet cresceu de 50% a 70% em todas as gerações. 
Em uma pandemia, a desinformação pode prejudicar a saúde humana. 
Muitas histórias falsas ou enganosas são inventadas e compartilhadas 
sem que se verifique a fonte nem a qualidade. Grande parte dessas 
desinformações se baseia em teorias conspiratórias; algumas inserem 
elementos dessas teorias em um discurso que parece convencional. 
Estão circulando informações imprecisas e falsas sobre todos os 
aspectos a doença: como o vírus se originou, a causa, o tratamento 
e o mecanismo de propagação. A desinformação pode circular e 
ser absorvida muito rapidamente, mudando o comportamento das 
pessoas e possivelmente levando-as a correr riscos maiores. Tudo 
isso torna a pandemia muito mais grave, afetando mais pessoas e 
comprometendo o alcance e a sustentabilidade do sistema global 
de saúde (OPAS/OMS, 2020, p. 2).

Com tamanha disseminação e compartilhamento de informações 
falsas sobre a pandemia, o trabalho de checagem se torna mais relevante 
ainda para a garantia da segurança da população. De maio à junho de 2020, 
por exemplo, o projeto Fato ou Fake, do portal de notícias G1, realizou 
mais de 300 checagens relacionadas ao novo coronavírus. O conteúdo 
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falso compartilhado por meio das redes sociais visa, na maioria das 
vezes, subestimar o impacto da doença e as medidas recomendadas de 
segurança e prevenção. A divulgação de métodos sem comprovação 
científica ou até mesmo a negação da doença provocam danos graves 
à saúde da população que é exposta à desinformação.

Pior ainda quando a disseminação de informações falsas é feita 
pelo chefe de Estado e de governo da República como é o caso das 
diversas declarações feitas pelo presidente Jair Bolsonaro desde o início 
da pandemia. No dia 12 de maio de 2020, por exemplo, o Instagram 
ocultou uma publicação feita pelo presidente sobre o coronavírus por 
considerá-la falsa. A postagem afirmava que entre 16 de março e 10 de 
maio de 2020 havia menos mortes causadas por doenças respiratórias 
no Ceará que no mesmo período em 2019. Anteriormente, em março 
de 2020, o Twitter e o Facebook chegaram a apagar publicações feitas 
por Bolsonaro nas redes por entender que tais conteúdos se tratavam 
de desinformação que poderia causar danos reais às pessoas.

Este trabalho tem como objetivo observar e discutir como as redes 
sociais podem atuar como fortalecedora da cidadania com base no estudo 
de caso do perfil Brasil Fede Covid, que desde 2020 realiza postagens 
diárias com o objetivo de informar sobre a pandemia para o número de 
quase 500 mil seguidores.

Redes Sociais e Pandemia

Recuero (2009) define rede social como um conjunto de dois ele-
mentos básicos: atores e conexões. Atores são os indivíduos e/ou ins-
tituições envolvidos nos processos comunicativos, ou seja, os nós da 
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rede. E conexões são as interações ou laços sociais gerados por meio 
desse processo.

Os atores são o primeiro elemento da rede social, representados 
pelos nós (ou nodos). Trata-se das pessoas envolvidas na rede que 
se analisa. Como partes do sistema, os atores atuam de forma a 
moldar as estruturas sociais, através da interação e da constituição 
de laços sociais (Recuero, 2009, p. 24).

As redes sociais permitem a interação e formação de laços sociais 
entre os envolvidos no processo comunicativo. Recuero (2009) afirma 
que a interação é considerada a matéria-prima das relações dos laços 
sociais e é influenciada pelas percepções e particularidades de cada ator. 
A interação social então se trata do processo comunicativo entre as partes 
e a forma com que ele ocorre. Além disso, as redes sociais possuem a 
capacidade de permitir a difusão de informações para diversos públicos 
e garantir maior alcance do conteúdo produzido. Para Recuero (2009), o 
ciberespaço e as ferramentas de comunicação apresentam singularidades 
quando se trata da interação entre as partes.

O primeiro deles é que os atores não se dão imediatamente a conhecer. 
Não há pistas da linguagem não verbal e da interpretação do con-
texto da interação. É tudo construído pela mediação do computador. 
O segundo fator relevante é a influência das possibilidades de comu-
nicação das ferramentas utilizadas pelos atores. Há multiplicidade 
de ferramentas que suportam essa interação e o fato de permitirem 
que a interação permaneça mesmo depois do ator estar desconectado 
do ciberespaço. Esse fato permite, por exemplo, o aparecimento de 
interações assíncronas. (Recuero, 2009, p. 32)

A definição de redes sociais apresentada por Marcondes Filho (2009) 
se assemelha ao sentido de conexão apresentado por Recuero, mas 
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afirma que o que diferencia uma rede para uma rede social é justamente 
a noção de laço social.

Uma rede é formada por um conjunto de nós e suas conexões. Um 
computador pode ser um dos nós em uma rede informática; uma 
emissora local pode ser um nó em uma rede nacional de radiodi-
fusão; uma estudante pode ser um dos nós em uma rede social de 
determinado colégio. (Filho, 2009, p. 303)

O levantamento Digital News Report, realizado pelo Reuters Institute 
for the Study of Journalism e divulgado em 2020, aponta que, pela pri-
meira vez desde o início da pesquisa em 2013, as redes sociais passam a 
televisão em preferência como meio de acesso a informações. 67% das 
pessoas ouvidas disseram usar as redes sociais como fontes de notícias 
e 66% afirmaram usar a TV. A pesquisa também esclarece que o acesso 
a notícias por meio de smartphones é estável, enquanto o acesso por 
meio de computadores diminuiu.

A infodemia e a desinformação, principalmente nas redes sociais, 
prejudicam no combate da doença e ainda podem fazer com que as pes-
soas tomem decisões inadequadas e poucos eficazes quanto à doença. 
No Brasil, por exemplo, até hoje circulam informações falsas sobre o uso 
de cloroquina, ivermectina e azitromicina como curas para a Covid-19, 
conhecido como kit Covid, método já desmentido por diversos estudos 
científicos e que não apresenta eficácia alguma. Em maio de 2020, a 
Avaaz, comunidade de mobilização on-line, divulgou um levantamento 
sobre a Covid-19 que aponta que nove em cada 10 brasileiros entrevis-
tados viram pelo menos uma informação falsa sobre a doença e que sete 
em cada 10 entrevistados acreditaram ao menos uma vez em conteúdo 
desinformativo sobre a pandemia. Ainda de acordo com a pesquisa 
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Avaaz (2020), “os internautas brasileiros acreditam mais nas informa-
ções falsas sobre o coronavírus que os italianos ou os estadunidenses”. 
O Whatsapp e o Facebook são as fontes de acesso mais citadas entre 
os entrevistados referente ao acesso ao conteúdo falso.

A postura do governo de Jair Bolsonaro também contribui para esse 
cenário de desinformação. As diversas declarações que minimizam a 
doença, a divulgação e incentivo a compras de métodos sem eficácia, 
ironias à eficácia do uso de máscara e recusa de vacinas demonstram 
os obstáculos criados pelo Presidente da República no combate a pan-
demia. De acordo com o levantamento produzido pelo Radar Ao Fatos 
(Barbosa, 2021), o presidente Jair Bolsonaro e os políticos alinhados a 
seu governo foram responsáveis por 83% das publicações mais popu-
lares do Facebook que defenderam medicamentos ineficazes ou sem 
comprovação científica contra a Covid-19 em 2021. Foram analisados os 
300 posts com mais interações que mencionavam os medicamentos em 
seu texto na rede social. Ainda segundo o levantamento, as publicações 
que defendiam o tratamento precoce e o uso do kit Covid somavam mais 
de 5 milhões de interações, das quais 90% eram de posts de políticos 
apoiadores do governo.

Ainda de acordo com a Opas, a infodemia interfere e agrava o cenário 
da pandemia porque dificulta o acesso a fontes verídica e orientações 
confiáveis, faz com que as pessoas possam se sentir ansiosas, depri-
midas, sobrecarregadas, exaustas e incapazes de atender demandas 
importantes, faz com que não exista um controle de qualidade do que 
é publicado e acessado pela população e ainda permite que qualquer 
pessoa publique sobre a doença, prejudicando ainda mais esse cenário 
de muita informação disponível a todo momento e a um clique.
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O maior acesso global a celulares conectados à Internet, além das 
mídias sociais, levou à geração exponencial de informações e a um 
aumento do número de meios possíveis de obtê-las, criando uma 
epidemia de informações, ou infodemia. Em outras palavras, temos 
uma situação na qual muitas informações estão sendo produzidas e 
compartilhadas em todos os cantos do mundo, chegando a bilhões de 
pessoas. Quantas dessas informações são corretas? Apenas algumas. 
(OPAS/OMS, 2020)

O Perfil Brasil Fede Covid

O Instagram é uma rede social criada por Kevin Systrom e Mike 
Krieger e lançada em 6 de outubro de 2010 para compartilhamento de 
fotos e vídeos entre usuários. A rede social é distribuída como aplicativo 
por meio da Apple App Store, Google Play e Windows Phone Store e 
coleciona milhares de usuários em todo o mundo. O relatório Digital in 
2019, desenvolvido pelas empresas We are Social e Hootsuite, aponta 
que 81% da população brasileira com 13 anos ou mais está ativa nas 
redes sociais e que o Brasil é o segundo país do mundo com mais horas 
diárias gastas nas redes sociais, com média de 3 horas e 34 minutos. 
Ainda de acordo com o levantamento, estima-se que 69 milhões de 
brasileiros estão no Instagram.

O perfil Brasil Fede Covid (s.d.), criado em 2020, possui cerca de 
482 mil seguidores e já realizou mais de 4820 publicações. Na seção 
fixada de perguntas e respostas, os administradores da conta afirmam 
que a criação do perfil se deu após uma perda familiar por causa da 
doença. O responsável afirma que o vírus foi levado para a casa do 
familiar por jovens que continuaram frequentando festas clandestinas 
e aglomerações e por isso o perfil foi criado com o objetivo de expor 
e denunciar pessoas que faziam o mesmo pelo país. Inicialmente, as 
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postagens eram baseadas em vídeos de festas que eram realizadas 
durante o período de distanciamento social, mas, com o alto alcance 
da página, as publicações passaram a abordar assuntos como a vacina 
e até a conter críticas gerais sobre o governo atual.

Imagem 1
Perfil Brasil Fede Covid

Brasil Fede Covid (s.d.).

Durante os primeiros meses do perfil, os administradores afirmam 
que já chegaram a receber mais de 500 denúncias diariamente durante 
a semana e mais de mil denúncias aos finais de semana. A conta pos-
sui também mais de 20 colaboradores espalhados por todo o país, 
responsáveis por receber as denúncias pelo direct do Instagram, filtrar 
e checar as informações, publicar, além de responder as mensagens e 
comentários recebidos.

Metodologia

Além da pesquisa bibliográfica sobre as redes sociais, infodemia 
e desinformação, este trabalho consiste na observação sistemática do 
conteúdo coletado e no estudo de caso. Sobre a pesquisa bibliográfica, 
Lakatos e Marconi (1985) afirmam que existem oito fases distintas. 
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Destacamos aqui as que consideramos relevantes para esse trabalho. 
A primeira é a escolha do tema levando em conta fatores internos e 
externos. O tema é o assunto que se deseja desenvolver e exige exame, 
avaliação crítica e solução dentro da proposta de trabalho científico. 
A delimitação é outro passo importante e de acordo com as autoras, 
Salvador (1980) afirma que a delimitação do assunto implica em:

Distinguir o sujeito e o objeto da questão. “O sujeito é a realidade a 
respeito da qual se deseja saber alguma coisa. É o universo de refe-
rência. Pode ser constituído de objetos, fatos, fenômenos ou pessoas 
cujo respeito faz-se o estudo com dois objetivos principais: ou de 
melhor aprendê-los ou com a intenção de agir sobre eles.” “O objeto 
de um assunto é o tema propriamente dito.” Corresponde àquilo que 
se deseja saber ou realizar a respeito do sujeito. “É o conteúdo que 
se focaliza, em torno do qual gira toda a discussão ou indagação”. 
(Salvador, 1980, pp.46-48)

A compilação é a reunião sistemática do material obtido em livros, 
revistas, artigos, dissertações teses e outras publicações avulsas. A aná-
lise e a interpretação consistem em realizar uma crítica sobre o material 
encontrado. No caso desse artigo, é importante ressaltar que ainda são 
poucas as fontes que abordem o assunto de forma mais sistemática. 
Nesse trabalho prevaleceram como fonte os portais que são a porta de 
acesso a vários serviços de informação inclusive bibliográficos. Outra 
fase importante citada por Lakatos e Marconi (1985) é a redação, que 
varia de acordo com o tipo de trabalho que será apresentado.

Ainda sobre a metodologia utilizada nesse trabalho, destacamos 
a observação sistemática descrita por Lakatos e Marconi (1985) que 
também recebe outras designações como estruturada e controlada. 
Esse tipo de observação utiliza instrumentos como anotações, quadros 
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e tabelas para descrever o fenômeno observado. As autoras ressaltam 
que esse tipo de observação não pode ter normas muito rígidas, pois 
objetos e objetivos de investigação podem ser muito diferentes (Lakatos 
& Marconi, 1985, p. 171).

Esse artigo envolve também o uso do estudo de caso como instru-
mento de metodologia. Esse tipo de investigação segundo Duarte (2005) 
é utilizada extensivamente em pesquisa nas Ciências Sociais nas mais 
diversas disciplinas e é uma boa maneira de introduzir o pesquisador nas 
técnicas de pesquisa integrando um conjunto de ferramentas. O estudo 
de caso é considerado um método qualitativo e segundo Yin (2001) 
apresenta três condições que podem se transformar em vantagens ou 
desvantagens: a) o tipo de questão de pesquisa; b) o controle que o pes-
quisador possui sobre os eventos comportamentais efetivos; c) o foco 
em fenômenos históricos em oposição a fenômenos contemporâneos 
(Duarte, 2005, p. 215).

Dessa forma citamos aqui a definição de Yin para estudo de caso, 
que segundo Duarte (2005) é a mais utilizada:

O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um fenô-
meno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a 
fronteira entre o fenômeno e o contexto não é claramente evidente e 
onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas. (Yin, 2001, como 
citado em Duarte, 2005, p. 216)

Já Goode e Hatt (1979) definem estudo de caso como um método de 
olhar para a realidade social. Duarte (2005) explica que essa é uma abor-
dagem que considera qualquer unidade social como um todo, incluindo 
o desenvolvimento dessa unidade que pode ser uma pessoa, uma família 
um grupo um conjunto de relações ou processo e até mesmo toda uma 



744

meistudies

cultura. Dessa forma, ao abordar a infodemia analisando a página no 
Instagram Brasil Fede Covid, acreditamos que lançamos um olhar para 
realidade social ao mesmo tempo em que são feitos questionamentos 
sobre um fenômeno contemporâneo, mesmo tendo pouco controle 
sobre o fenômeno, mas tentando responder a indagações relacionadas 
ao evento Covid-19 dentro do contexto da vida real.

O Conteúdo além da Pandemia

A observação consiste então nas publicações feitas do dia 1º ao dia 
7º de outubro de 2021 no perfil Brasil Fede Covid. No período, a conta 
publicou 71 vezes, o que corresponde uma média de 10 postagens por 
dia. Além das publicações de checagem de informações falsas sobre a 
vacina da Covid-19, também foi possível observar críticas ao Ministro 
da Economia Paulo Guedes, ao Secretário da Cultura Mário Frias e 
à primeira-dama Michelle Bolsonaro. O maior foco do perfil ainda 
é o debate e a disseminação de informações sobre a pandemia e seus 
desdobramentos (vacinação, CPI, desinformação, etc). Das 71 publica-
ções, 40% são relacionadas à pandemia de alguma forma. Uma outra 
abordagem de posicionamento do perfil que chama a atenção são as 
diversas publicações sobre a realidade da fome e do aumento de preço 
dos produtos no país. São mais de seis postagens voltadas para fotos 
dos produtos com o preço elevado ou fotos dos ossos bovinos sendo 
recolhidos pela população como alternativa de alimento. De acordo 
com o estudo Efeitos da pandemia na alimentação e na situação da 
segurança alimentar no Brasil, realizado entre novembro e dezembro 
de 2020, o Brasil possui mais de 125,6 milhões de pessoas que não se 
alimentaram como deveriam ou já tinham algum tipo de incerteza quanto 
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ao acesso à alimentação no futuro durante a pandemia de coronavírus. 
A insegurança alimentar é uma realidade entre a população brasileira e, 
ao abordar esse assunto, o perfil não apenas evidencia e pauta o debate 
sobre essa problemática, como também promove discussões sobre o 
cenário a pessoas que não convivem com essa realidade.

Imagem 2
Perfil Brasil Fede Covid

Brasil Fede Covid (s.d.).

As publicações, que anteriormente eram totalmente focadas em 
denúncias de aglomerações e checagem de informações sobre a doença, 
vacinas e métodos sem eficácia, passaram a ser também voltadas para 
críticas ao governo de Jair Bolsonaro. O perfil passou a ser um local 
de debate com claro posicionamento político e luta no combate não 
apenas da desinformação na pandemia, mas da desinformação acerca 
do governo como um todo. O posicionamento contra o atual governo 
adotado pelo perfil se assemelha com o movimento já apresentado pelo 
relatório Desinformação, mídia social e Covid-19 no Brasil, elaborado 
pelo MIDIARS (Grupo de Pesquisa em Mídia, Discurso e Análise de 
Redes Sociais, de que a pandemia da Covid-19 no Brasil é um assunto 
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que vai além da saúde pública, mas que se enquadra como um assunto 
político-partidário.

O enquadramento político fez com que a discussão sobre pandemia 
entrasse em um contexto de polarização e de bolhas ideológicas, 
ou seja, da presença de grupos onde apenas certos conteúdos que 
estão alinhados ideologicamente circulam (Recuero & Soares, 
2020; Recuero, Soares & Zago, 2021; Soares, Viegas et al., 2020). 
Essas “bolhas” acabam por filtrar todo o conteúdo que discorde ou 
coloque em risco esse alinhamento, impedindo sua circulação no 
grupo. Líderes políticos, que produzem conteúdo sobre a pandemia 
a partir de um enquadramento ideológico, e ativistas e outros usu-
ários muito ativos, que compartilham apenas conteúdo alinhado a 
seu posicionamento político, são atores centrais na criação destas 
“bolhas” (Recuero, 2021 como citado em Recuero & Soares, 2020).

O relatório demonstra que existe uma apropriação da desinformação 
para a sustentação de discursos políticos de apoio ao presidente Jair 
Bolsonaro. Com base nesse cenário de desinformação utilizado pelo 
presidente e seus apoiadores, os administradores do perfil Brasil Fede 
Covid utilizam a rede social de considerável alcance para expor as 
desigualdades, crimes, escândalos e informações falsas que permeiam 
o atual governo.

Considerações Finais

Os danos e impactos causados pela pandemia da Covid-19 atingiram 
milhares de pessoas em todo o mundo. A doença segue transformando 
e modificando a rotina da população e o combate à desinformação 
segue sendo uma preocupação constante, não só por parte da imprensa, 
mas também por parte das organizações de saúde, pois tais práticas 
de disseminação colocam a vida de milhares de pessoas em risco e 
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contribuem para o cenário de negacionismo. A internet se tornou uma 
importante aliada durante esse período de transformações e adaptações 
e iniciativas como a do Brasil Fede Covid auxiliam na divulgação e 
compartilhamento de informações verídicas sobre a doença, as vacinas 
e as formas de combate à doença.

Inicialmente, a conta Brasil Fede Covid era focada em apenas denun-
ciar os eventos clandestinos e as pessoas que promoviam e participavam 
de aglomerações durante a pandemia. Após perceber o alcance e enten-
der o quanto a rede social pode atuar como instrumento de informação, 
os responsáveis decidiram começar a abordar também o atual cenário 
político do país e assim começar a promover debates sobre assuntos 
como as manifestações contra o governo, por exemplo. Diariamente, 
a página publica uma média de 10 postagens para quase meio milhão 
de seguidores, se tornando assim um instrumento de informação diária 
sobre o cenário político no Brasil, indo além de sua proposta inicial.

O conteúdo jornalístico publicado é, na maioria das vezes, o conte-
údo publicado por veículos já renomados e de grande alcance no país, 
como o Uol Notícias, G1, Jornal O Globo, Correio Braziliense, dentre 
outros. O perfil sempre compartilha a fonte da informação e atua como 
divulgador da informação e não como um veículo jornalístico. As che-
cagens eram feitas quando as publicações eram focadas nos eventos e 
nas aglomerações. A equipe responsável pela página ia atrás de infor-
mações para ter certeza da data da realização do evento para confirmar 
se sua realização realmente se deu durante a pandemia e assim publicar 
a denúncia marcando as autoridades locais. Com o avanço da vacinação 
no país e consequente flexibilização, as publicações passaram a ser 
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focadas na divulgação de notícias sobre o cenário político brasileiro 
sobre um todo.

O perfil, que tem como objetivo o combate à desinformação, cumpre 
bem seu papel ao informar diariamente sobre os assuntos que cercam 
a pandemia da Covid-19 e o cenário político brasileiro. As postagens, 
baseadas em fontes jornalísticas de veículos nacionais, apresentam con-
teúdo com informações já checadas para que os seguidores da página 
possam se informar sobre os assuntos de forma correta e adequada. 
Mesmo levando em consideração a problemática acerca da circulação 
da desinformação nas bolhas das redes sociais, entende-se que o perfil 
atua como um instrumento fortalecedor nesse combate à desinformação 
durante a pandemia.
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Alerta nacional: a violação de direitos humanos pelo 
telejornalismo policial

Laerte José Cerqueira da Silva1

Larissa Angélica de Santana Madruga Ponce de Leon Aguiar2

A informação é um direito fundamental garantido constitucional-
mente, premissa básica de qualquer nação que se julgue democrática, 
sendo ela um direito meio que assegura todos ou outros. A qualidade 
dessa informação compete em grande parte ao trabalho desenvolvido 
pelos Jornalistas, residindo justamente aí a importância da função social 
deste profissional, pois segundo Traquina (2005) o Jornalismo é uma 
ferramenta que permite o exercício da cidadania ou ainda nas palavras 
de Medina (1982): “o Jornalista é o responsável em construir pontes 
onde há divisão”(p. 57).

Esta acepção nunca fez tanto sentido como nos dias atuais em que 
tivemos que lidar cotidianamente com um bombardeio de notícias sobre 
a pandemia e seus desdobramentos, tão rápidos quanto a letalidade do 
próprio coronavírus.
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Na contramão deste processo encontra-se o Telejornalismo Policial, 
que se utilizando da narrativa sensacionalista, perde sua essência em 
informar para simplesmente entreter:

Quando a notícia deixa de ser o relato e passa a ser a maneira, ou a 
roupagem com que é apresentada – rápida, sem apuração rigorosa, 
feérica, fantasiosa, vestida para chocar, exagerada, apelando para as 
sensações, o assombro, a admiração ou a repulsão do consumidor -, 
deixa de ser notícia, falseando a imagem da realidade. Ressalta-se 
nuances de poucas relevâncias, apenas garantidores de emoções, 
e contribui-se para reforçar mitos e crendices. (Jorge, 2008, p. 78)

Trata-se de gênero jornalístico híbrido que mistura informação e 
entretenimento, trazendo a realidade dos fatos policiais para um contexto 
dramático, como observou Angrimani (1995) e, por vezes, fantasioso, 
em que não há qualquer preocupação na apuração e no tratamento da 
notícia o que, por sua vez, leva ao desprezo também pelos personagens 
que fazem parte dela, especialmente quando estamos tratando de mino-
rias: mulheres, negros, homossexuais e pobres, por exemplo.

Diante deste cenário e da conjuntura atual procuramos identificar 
neste discurso tudo aquilo que afasta o jornalismo de sua essência 
transformadora, capaz de promover mudanças sociais, econômicas e 
políticas, como testemunhado pela história, passando a ser um agente 
transgressor dos direitos mais elementares dos seres humanos, a saber: 
dignidade, cidadania, honra, privacidade, imagem, entre outros.

Com o objetivo de verificar a violação de Direitos Humanos presente 
na veiculação de notícias pelo Telejornalismo Policial, neste trabalho 
representado pelo Alerta Nacional, transcrevemos e analisamos o episódio 
transmitido no dia 21 de abril de 2020 pelo policialesco apresentado 
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por Sikêra Júnior, recorte de um estudo maior em que analisamos dez 
programas escolhidos aleatoriamente desde a semana de estreia, que 
causou grande repercussão tanto no meio televisivo quanto nas redes 
sociais, até o primeiro semestre de 2021.

Para tanto lançamos mão do método de análise de conteúdo, inves-
tigando através da transcrição do programa escolhido as mensagens 
disseminadas que demonstram com maior nitidez o desrespeito aos 
Direitos Humanos, característica muito presente na linguagem sensa-
cionalista dos policialescos.

Noções Preliminares de Direito Atinentes ao Tema

Os Direitos Humanos são, segundo o professor Rabenhorst (2007), 
aqueles a que todos nós temos direito, não por imposição do Estado 
ou por vontade nossa, mas pelo simples fato de sermos humanos. Nem 
sempre essa ideia existiu, houve uma época em que nem todos eram 
considerados detentores de direitos, eram excluídos e viviam sob con-
dições desumanas e degradantes. É bem verdade que até hoje muitas 
pessoas sobrevivem dessa forma, mas não pela inexistência de seus 
direitos, mas pela falta de implementação destes.

A luta pela afirmação dos Direitos Humanos ganhou força principal-
mente após as experiências vividas com os regimes totalitários durante 
as Guerras Mundiais. A dizimação de milhões de judeus impulsionou 
o engajamento de ativistas, grupos, entidades não governamentais e 
até dos próprios governos a fim de garantir a todos os seres humanos o 
acesso a seus direitos, como pontua Rabenhorst (1998).

Neste contexto surge em 1948 a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, consolidando o entendimento de que não existe a possibilidade 
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de vida plena e desenvolvimento humano sem a garantia de condições 
mínimas para isso.

O artigo I traduz bem a essência desse documento que é um marco 
para os ordenamentos jurídicos dos Estados Democráticos de Direito, 
inspirando as constituições de vários deles: “Todas as pessoas nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência 
e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade”.

Os trinta artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos guardam em sua essência formas de tutelar as diferenças e 
as liberdades da tirania do próprio Estado, bem como da sociedade.

Para Bobbio o constitucionalismo tem, na Declaração, “um dos seus 
momentos centrais de desenvolvimento e conquista, que consagra as 
vitórias do cidadão sobre o poder” (1995, p. 352). Nesse esteio também 
se firma o entendimento de Bonavides: “São os direitos civis e políticos 
que correspondem em grande parte ao momento inaugural do consti-
tucionalismo e podem ser visualizados como direitos de resistência ou 
de oposição diante do Estado” (1996, p. 517).

Depois de toda esta discussão sobre os Direitos Humanos somos 
instados a explanar o que são o Direitos Humanos Fundamentais que 
tanto ouvimos falar na atualidade. E eles, nada mais são, do que os 
direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
positivados nos ordenamentos de cada país.

No nosso país, a Constituição Federal de 1988, a despeito de ser um 
documento eminentemente político, onde só deveriam estar previstos 
assuntos atinentes a formação do Estado e do Governo brasileiros, diante 
dos horrores a que o mundo assistiu perplexo durante a segunda metade 
do século passado, e ainda com as memórias do Regime de Exceção por 
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nós vivenciado, traz no Título II um extenso rol de direitos e garantias 
fundamentais, a que todos devem ter acesso.

Visando o estabelecimento de condições mínimas para a tutela, não 
apenas de existência dos direitos, mas também de concretização destes 
a Constituição criou uma série de garantias para assegurá-los, previstas 
no mesmo título.

Nas palavras de Cunha Jr. Direitos Fundamentais são: “Posições 
jurídicas que investem o ser humano de um conjunto de prerrogativas, 
faculdades e instituições imprescindíveis a assegurar uma existência 
digna, livre, igual e fraterna de todas as pessoas” (2008, p. 532).

O real fundamento dos Direitos Humanos já não assume tanta rele-
vância, diante da real preocupação contemporânea que é a sua imple-
mentação para todos os homens. O Direito Fundamental não é uma 
criação legislativa, mas sim o resultado de um processo de construção 
de todo um contexto histórico cultural da humanidade. Desse modo, é 
necessária a implementação de ferramentas que façam valer aquilo que já 
está no ordenamento positivo, ainda que as soluções sejam encontradas 
fora dos Estados Nacionais, já que muitas vezes mostram-se ineficientes 
em garantir nossos direitos fundamentais.

O princípio da Dignidade da Pessoa Humana é o principal norte de 
todos os ordenamentos jurídicos modernos, pois descende da ideia de 
que todos os seres os humanos possuem direitos pelo fato mesmo de 
serem humanos, como dito precedentemente. Assim, todos possuem 
dignidade pelo mesmo fato, e esta deve ser respeitada sob pena de se 
violar todo o sistema jurídico, não apenas de um Estado, mas do mundo, 
ou pelo menos, do mundo oriental, que se pauta em tais parâmetros, 
haja vista a universalidade que tange tal temática.
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Para Nunes (2002) “Dignidade da Pessoa Humana é um princípio 
construído pela história. Consagra um valor que visa proteger o ser 
humano contra tudo que lhe possa levar ao menoscabo” (p. 58).

Diante disso, o principio da Dignidade da Pessoa Humana assume o 
importante papel de critério unificador, perante o qual todos os direitos 
humanos fundamentais devem se reportar e adequar, em maior ou menor 
grau. O que por outro lado, traz uma acalorada discussão a respeito dos 
limites de interpretação desse critério, levando-nos a dúvida sobre seu 
caráter absoluto ou não.

A discussão a respeito da prevalência do Princípio da Dignidade 
da Pessoa Humana em cotejo com outros princípios ganha contornos 
de relativização a partir do momento que se compreende que igual 
dignidade é conferida a todos os outros seres humanos, como assevera 
Sarlet (2001), sendo todo ser humano merecedor de igual respeito em 
virtude dela.

Assim para aferir o sobrepujamento de um princípio sobre o outro é 
necessário, precipuamente, avaliar sob o prisma da Dignidade da Pessoa 
Humana o caso em concreto, pois a realidade traz peculiaridades que 
variam conforme ela se apresenta:

Parece-nos irrefutável que, na esfera das relações sociais, nos encon-
tramos diuturnamente diante de situações nas quais a dignidade de 
uma determinada pessoa (e até mesmo de grupos de indivíduos) 
esteja sendo objeto de violação por parte de terceiros, de tal sorte 
que sempre se põe o problema – teórico e prático – de saber se é 
possível, com o escopo de proteger a dignidade de alguém, afetar a 
dignidade do ofensor, que, pela sua condição humana, é igualmente 
digno, mas que, ao mesmo tempo naquela circunstância, age de 
modo indigno e viola a dignidade dos seus semelhantes, ainda que 
tal comportamento não resulte – como já anunciado alhures – na 
perda da dignidade. (Sarlet, 2001, p. 152)
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Mais do que uma norma ou uma regra, a Dignidade da Pessoa Humana 
é um atributo conferido, independentemente, de quaisquer características 
sejam elas físicas, morais, religiosas, relativas à orientação sexual, classe 
social, etc. Kant (1984) foi ainda mais longe, afirmando que aquilo que 
não tem preço é insubstituível e, portanto, então possui uma dignidade.

Em consonância com o pensamento do aludido autor, haverá a 
violação da dignidade da pessoa humana toda vez que o ser humano 
for tratado não como um fim em si mesmo, mas como um meio, como 
um objeto.

Com previsão no artigo 1º, III da Constituição Federal, que é o esteio 
sobre o qual todas as demais normas devem se curvar, o princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana é inserido no nosso ordenamento como um 
dos fundamentos da República, se espraiando por todo o ordenamento.

A Ética da Profissão Jornalista

O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, assim como os códigos 
de ética das demais profissões se constitui em um norte que deve ser 
seguido pelos profissionais a fim de que o seu mister seja exercido com o 
mínimo de decoro e siga padrões morais aceitáveis dentro da sociedade.

A sua existência pressupõe a preocupação com a qualidade da infor-
mação a ser veiculada, ainda que suas regras não tenham força coercitiva, 
como ocorre com uma lei, por exemplo, o seu descumprimento pode 
gerar algumas punições para os profissionais da área, que se encontrem 
devidamente inscritos nos órgãos de registro profissional.

Destarte, faz-se necessário refletir sobre os fatores que determinam 
o comportamento dos órgãos de comunicação social e dos seus agentes, 
ao difundirem a informação ao público.
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O Código de Ética dos Jornalistas, aprovado em 1985 no Congresso 
Nacional destes profissionais e, com algumas alterações sofridas em 
2007, consiste em um conjunto de direitos e deveres para o exercício da 
profissão, que de forma indireta cria limitações para assegurar direitos 
a todos os cidadãos, de onde verificamos a relevância deste mister.

Já o Código Internacional de Ética Jornalística foi aprovado em Paris, 
em 1983, na quarta reunião consultiva de organizações internacionais e 
regionais de Jornalistas, organizada pela UNESCO. É um documento 
composto de nove princípios que norteiam os vários regulamentos éticos 
da profissão ao redor do mundo.

A primeira diretriz nele contemplada diz respeito exatamente ao 
direito de as pessoas terem acesso à informação verdadeira dos fatos, 
de modo a conhecerem a realidade de forma objetiva e precisa.

O direito à informação é um direito fundamental a que todos fazemos 
jus, a qualidade da informação que chega para a população depende do 
trabalho desenvolvido pelos Jornalistas, exatamente neste aspecto reside 
a importância desse profissional que, com a sua atividade é capaz de 
garantir à coletividade meios de promoção da cidadania.

A ética emerge dentro desta conjuntura como sendo o filtro essen-
cial que assegura a fidedignidade da informação e a sua consequente 
transformação em ferramenta de impulsionamento da democracia, da 
cultura da paz e da legalidade.

O Código Deontológico dos Jornalistas em seu artigo inaugural 
corrobora o que estamos falando:

“Art. 1º O Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros tem como 
base o direito fundamental do cidadão à informação, que abrange seu 
o direito de informar, de ser informado e de ter acesso à informação”.
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Com o objetivo de examinar as implicações éticas e as violações de 
Direitos Humanos dentro do exercício da atividade jornalística optamos 
por investigar o formato Telejornalismo Policial por acreditarmos que 
ele nos forneceria subsídios suficientes por seus próprios atributos, 
conforme explicamos abaixo.

Direito de Informar, Se Informar e Ser Informado

Se encontram consagrados na Constituição Federal de 1988 a liber-
dade de expressão, a liberdade de imprensa e o direito à informação, 
valores intrinsecamente relacionados, que no período obscuro do Regime 
de Exceção foram absolutamente negados, e por isso hoje recebem 
tratamento especial, sendo elevados à categoria de Direitos Humanos 
Fundamentais, da seguinte forma:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...) IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato; (...) IX - é livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, independentemente de cen-
sura ou licença;
(...) XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado 
o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.

As liberdades de expressão e de imprensa são os arautos da democra-
cia. Um Estado que relega esses direitos a segundo plano não pode ser 
chamado de Estado democrático, pois como já dizia Ruy Barbosa (1967):

A imprensa é a vista da Nação. Por ela é que a Nação acompanha 
o que lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, 
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devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe o que lhe sonegam, ou 
roubam, percebe onde lhe alvejam, ou nodoam, mede o que lhe 
cerceiam, ou destroem, vela pelo que lhe interessa, e se acautela 
do que a ameaça. (p. 88)

A imprensa mais do que o direito de informar tem o dever de fazê-lo, 
e para que o direito do cidadão ao acesso dessa informação não seja 
vilipendiado ela deve ser prestada de forma coerente com a verdade 
dos fatos, pautada pela ética, pela moral e pela lei.

Assim, os veículos de comunicação exercem um importante papel 
social, consubstanciado também no controle dos atos do Poder Público 
como forma de garantir a salvaguarda de todos os direitos dos cidadãos, 
por isso prevê ainda a Constituição Federal:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1º. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço 
à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo 
de comunicação social, observado o disposto no artigo 5º, IV, V, 
X, XIII e XIV.
§ 2º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideo-
lógica e artística.

O direito à informação é um direito meio, pelo qual se tem acesso a 
todos os demais direitos, aí reside a sua importância, negá-lo é o mesmo 
que negar os todos outros direitos fundamentais, a própria Constituição 
Federal, e até a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isto quer 
dizer que desprezar o direito fundamental à informação é o mesmo que 
ir de encontro a todo o sistema normativo.
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Este direito compreende as variantes: direito de informar, de se 
informar e de ser informado ou direito à verdade, como também é 
conhecido. Enquanto a primeira compreende a liberdade individual de 
comunicar fatos, a segunda de ir busca-los, a última consiste no direito 
difuso de ser deles informado, como ensina Barroso (2010).

Contudo, nessas três acepções deve estar contido também o princí-
pio da dignidade da pessoa humana, como sendo um divisor de águas 
capaz de limitar o campo de cada um desses direitos, para que um não 
invada a área de atuação do outro.

A Televisão e o Grotesco

É importante destacar o papel da própria televisão no contexto 
informativo, o predomínio deste veículo de comunicação em relação 
aos outros emerge justamente na época em que o Regime Militar regia 
o país e tentava incutir sua ideologia na população, cujo índice de 
analfabetismo de pessoas até 15 anos chegava a 39,6% em meados da 
década de 1960 (IBGE, 2011).

Foi um regime de exceção que instaurou o modelo de televisão tal 
qual nós o temos no Brasil, quer dizer, foi um regime que empregou 
continuadamente a força para impor uma nova organização social, 
uma nova distribuição de riqueza e de pobreza e um tipo determinado 
de desenvolvimento econômico. (...) Ninguém mais contesta que 
o modelo das grandes redes brasileiras é antidemocrático. O nosso 
ponto é perguntar se ele, além de antidemocrático não é também 
violento. (Bucci, 1993, pp. 121-123)

A televisão é sem dúvidas um relevante espaço para a construção da 
opinião pública, independentemente da forma como ela se consolidou, 
o fato é que mesmo em tempos digitais em que a internet dissemina 
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informação com rapidez sem igual, a TV é um veículo de comunicação 
presente em praticamente todo o país, pois segundo pesquisa do IBGE 
divulgada em 2018 apenas 2,8% dos brasileiros não têm TV em casa. 
(IBGE, 2018), além de ser um meio agregador que sempre reúne famílias, 
amigos e até desconhecidos ao seu redor para comentar o seu conteúdo.

O espaço público no Brasil começa e termina nos limites postos 
pela televisão. (...) O que é invisível para as objetivas da TV não 
faz parte do espaço público brasileiro. (...) Dentro desses limites, 
o país se informa sobre si mesmo, situa-se dentro do mundo e se 
reconhece como Unidade. (Bucci, 1997, p. 11)

O Telejornalismo Policial chegou à TV brasileira ainda na década de 
1960 com o Homem do Sapato Branco, e perdura até hoje, em diversos 
canais abertos com o mesmo discurso tendencioso de outrora. É o que 
Debord (1997) preconiza como o circo da notícia, a visibilidade de algo 
garante a sua legitimidade e aceitação, o que ele chama de monopólio 
da aparência.

Para Wolf (1992) quanto mais esse conteúdo é veiculado, maior é a 
necessidade de o público consumi-lo, quanto mais as pessoas consomem 
determinado assunto aumenta o seu interesse sobre ele e cada vez mais 
são estimuladas a saber sobre ele.

A televisão continua sendo um dos principais veículos de comuni-
cação da atualidade, isso se deve aos seus próprios recursos técnicos, 
pois é capaz de transmitir, ao mesmo tempo, áudio e imagem, não 
obstante o crescente avanço tecnológico e a rápida disseminação da 
informação através da internet. A TV é um veículo de comunicação 
presente em praticamente todo o país, pois segundo pesquisa do IBGE 
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divulgada em 2018 apenas 2,8% dos brasileiros não têm televisão em 
casa (IBGE, 2018).

Neste contexto, o Telejornalismo Policial encontra terreno fértil para 
a propagação de seu discurso sensacionalista, em consonância com os 
apelos mercadológicos e do próprio público, dando ensejo a um padrão 
que se disseminou no país inteiro.

Sobre o Programa

No dia 28 de janeiro de 2020, às 18h, seguindo esse modelo jor-
nalístico que agrada as massas, estreou para todo o país o Telejornal 
Policial Alerta Nacional, cuja versão regional se denominava Alerta 
Amazonas, apresentado por Sikêra Jr, transmitido pela TV A Crítica, 
afiliada da Rede TV, no Estado. Em razão da grande audiência do poli-
cialesco amazonense, que chegou a bater diversas vezes a Globo em 
horário nobre, a emissora decidiu transformá-lo recentemente em uma 
atração nacional (Observatório da TV, 2020)3.

Aderindo ao mesmo formato do programa originário, ele exibe de 
segunda a sexta-feira, durante 90 minutos, uma série de matérias sobre 
fatos policiais, com uma equipe de repórteres nos principais centros 
urbanos, consegue abarcar todas as regiões do país.

Em sua estreia, o Telejornal triplicou a audiência da Rede TV, ficou 
em primeiro lugar nos trending topics Brasil no twitter e em terceiro, 
no mundo, sucesso constatado também em número de visualizações em 
plataformas digitais como o youtube e facebook.

3. Site especializado em comentar conteúdos da televisão (Vaquer, 2020a).
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Tomando conhecimento sobre a grande repercussão que essa estreia 
causou em todo o país e compreendendo os possíveis desdobramentos 
deontológicos causados pelo discurso disseminado por este tipo de 
veículo, o presente artigo tem por escopo fazer uma reflexão sobre a 
violação de Direitos Humanos nas coberturas dos fatos policiais noti-
ciados no Telejornal Policial Alerta Nacional.

Figura 1
Foto do anúncio da estreia do programa

Vaquer (2020b).

A foto acima foi utilizada para anunciar a estreia nacional do pro-
grama e já diz muito sobre a natureza dele. O apresentador com o dedo 
indicador apontado revela a sua inclinação em não apenas contar os 
fatos, mas em julgá-los, característica também reforçada pela expressão 
sisuda, gestos que o elevam ao patamar de quem está acima do bem e 
do mal e não daquele que noticia um fato.

Percurso Metodológico

Com o intuito de fazer uma reflexão sobre a violação de Direitos 
Humanos na veiculação de fatos policiais, assistimos na íntegra ao 
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programa Alerta Nacional exibido no dia 21 de abril de 2020, através 
da plataforma digital Youtube (RedeTV! Jornalismo, 2020), e fizemos 
a sua transcrição para elaborar a sua análise.

A escolha do objeto empírico se deu, em primeiro lugar, pela abran-
gência nacional do telejornal, envolvendo todas as regiões do país, o 
que nos dá uma noção de sua amplitude, e depois pela variedade de 
elementos que isso pode fornecer para a construção das notícias e con-
sequente observação.

Para tanto, lançamos mão da análise de conteúdo para construir as 
bases de nosso artigo e alcançar nossos objetivos. Apesar de à primeira 
vista este tipo de análise ser associada à pesquisa quantitativa graças 
à sua precedência positivista Comteana revelando um alto grau de 
objetividade, na pesquisa em Jornalismo, como nas demais pesquisas 
de cunho social, é impossível não empregar a abordagem qualitativa 
quanto à natureza da vertente metodológica.

E como bem elucidam Cláudia Lago e Marcia Benetti (2010):

A tendência atual da análise de conteúdo desfavorece a dicotomia 
entre quantitativo e qualitativo, promovendo uma integração entre as 
duas visões de forma que os conteúdos manifesto (visível) e latente 
(oculto, subentendido) sejam incluídos em um mesmo estudo que se 
compreenda não somente o significado implícito, o contexto onde 
ele ocorre, o meio de comunicação que o produz e o público ao qual 
ele é dirigido. (p. 126)

Compreendemos que a análise em questão almeja alcançar uma 
realidade social complexa em que o aspecto subjetivo se sobressai, 
não podendo ser simplesmente traduzida em números, como preceitua 
a abordagem quantitativa (Deslandes & Minayo, 2013).
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Diferente de outrora, as pesquisas em comunicação se voltam cada 
vez mais para as perspectivas qualitativas porque apresentam “como 
preocupação central descrições compreensões e interpretações dos fatos 
ao invés de medições” (Martins & Teóphilo, 2007, p. 126).

O processo de análise tem início com base no conteúdo das mensa-
gens, contudo isso não impede que o conteúdo latente seja analisado: 
a postura, o gestual do apresentador e dos repórteres, as imagens vei-
culadas nas reportagens, também são capazes de revelar agressões aos 
mais diversos direitos. Atentando-se para o fato de que as mensagens 
são imbuídas de contextos sociais e históricos, logo, a contextualização 
é um requisito básico para a execução desse procedimento.

Seguimos os ensinamentos de Bardin (2014) e utilizamos a técnica 
por ele denominada de análise categorial. A produção de inferências é o 
“pano de fundo” da análise de conteúdo, posto que requer, pelo menos, 
uma comparação vinculada à alguma forma de teoria.

De forma resumida, a partir de uma leitura flutuante das transcri-
ções determinamos as unidades de registro e de contexto, que foram 
agrupadas em três categorias temáticas definidas a posteriori, a partir 
da análise do corpus coletado. Essa, aliás, é uma das características da 
análise de conteúdo: a flexibilidade metodológica que permite ao pes-
quisador escolher a melhor forma de trabalhar com os dados obtidos.

As categorias foram criadas de acordo com as violações aos Direitos 
Humanos que foram verificadas ao longo da análise, são elas: princípio 
da não culpabilidade, inviolabilidade da honra objetiva, vilipêndio de 
cadáver e incitação ao crime.
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Análise da Violação Explícita dos Direitos Humanos

O programa exibido no dia 21 de abril do ano de 2020 tem duração 
de uma hora e vinte cinco minutos, tempo distribuído entre comentários 
do apresentador, reportagens, participações do elenco e propagandas 
de produtos e serviços.

Neste dia foram exibidas dezessete matérias, média diária do 
policialesco, com os mais variados assuntos da área policial, que para 
Santiago et al. (2018, p. 3) nada mais seria do que “a exibição de 
narrativas construídas por profissionais da área de comunicação que 
noticiam ou reportam, em especial, fatos da esfera criminal, judicial, 
de segurança pública, sistema penitenciário e de investigação policial”.

Do total destas reportagens, oito se tratam de homicídios, tentados 
ou consumados; uma sobre violência sexual envolvendo menor de 
quatorze anos; outra sobre drogas; uma outra falando a respeito de um 
feminicídio; uma sobre assunto diverso, assim classificamos por não 
se tratar de fato relacionado a crime violento; um falando sobre prisão 
e outras quatro tratando sobre roubo. Para melhor visualização do que 
acabamos de explicar criamos o quadro abaixo:

Figura 2
Quadro de distribuição das matérias por assuntos

ASSUNTOS DAS MATÉRIAS

Drogas 1

Feminicídio 1

Homicídios 8

Outros 1

Prisão 1
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Roubo 4

Violência sexual 1
Elaboração própria.

Com o objetivo de evidenciar as violações aos Direitos Humanos que 
o programa é capaz de causar, fizemos a categorização de nossa análise 
através das principais ofensas aos direitos fundamentais com previsão 
em nosso ordenamento jurídico, na legislação penal e na Constituição 
Federal, além é obvio de restar demonstrado o descumprimento do 
Código de Ética Profissional dos Jornalistas.

Neste sentido, as categorias são: princípio da não culpabilidade, 
inviolabilidade da honra objetiva, vilipêndio de cadáver e incitação ao 
crime.

a) Princípio da não culpabilidade
Na reportagem que trazia um suposto caso de feminicídio, o apre-

sentador se exalta ao falar do acusado, o adjetivando negativamente e 
fazendo elucubrações sobre a possível causa do crime, senão vejamos:

E esse marginal acabou com a família, ele matou a ex-mulher que 
não queria mais nada com ele, isso é o brocha safado, isso é um 
brocha, ela não queria mais. E ainda matou o padrasto dela, é isso 
Elias? O padrasto. Ele foi defender... O padrasto viu a moça sendo 
ferida por esse vagabundo, olha que cena terrível.

Agindo dessa forma, Sikera Júnior está indo de encontro a uma das 
matrizes do nosso ordenamento jurídico, qual seja, o princípio da não 
culpabilidade, ou como ele é mais conhecido, princípio da presunção 
de inocência, que é tratado pela Constituição Federal como um Direito 
Fundamental:
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Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...) LVII - ninguém será considerado culpado até o trânsito em 
julgado de sentença penal condenatória;

A abordagem feita pelo apresentador é nitidamente desrespeitosa 
aos Direitos Humanos, além de configurar o cometimento de um delito. 
Pois, com a sua atitude ele acaba fazendo um julgamento antecipado do 
acusado, formando um juízo de valor antes mesmo que ele tenha direito 
a um veredito justo, após ter passado por todo um processo judicial, 
em que ele teria direito a produzir provas e demonstrar a sua inocência.

A imagem do suspeito é veiculada diversas vezes durante a matéria, 
de forma frontal, sem qualquer efeito para tentar manter oculta a sua 
identidade. A foto acima é apenas uma demonstração e uma forma de 
não colaborarmos ainda mais com a violação já cometida.

Figura 3
Suspeito de feminicídio sendo interrogado

RedeTV! Jornalismo. (2020).



770

meistudies

Muitas vezes, esse pré-julgamento do acusado feito pela mídia 
acaba influenciando de maneira negativa no julgamento realizado pela 
Justiça, porque de certa forma esse tipo de tratamento espetacularizado 
dado a notícia acaba atraindo os olhares da sociedade e suscitando o 
clamor público, que protesta pela condenação sem, no entanto, a cer-
teza jurídica para tal. Isso termina criando um clima de insegurança no 
Judiciário, em que a imprensa, especialmente a televisiva, torna-se um 
fator decisivo nas sentenças judiciais.

b) Vilipêndio de cadáver
Em outra passagem do programa, quando chamava uma matéria 

sobre um homicídio com motivação homofóbica, o apresentador Sikêra 
Júnior faz piada do acontecido, conforme podemos verificar na trans-
crição abaixo:

No Maranhão um homem foi preso depois de confessar um homicí-
dio. E ele matou o próprio primo! (gritos do elenco: eita!) o próprio 
primo! (mais gritos do elenco: eita!). O suspeito depois de cometer 
o crime foi para casa cantando. Amaldiçoado! Ele foi pra casa “eu 
vou, eu vou...” (vozes completam: pra casa agora eu vou!). Eu vou, 
eu vou, matei meu primo e agora... Cabra safado, amaldiçoado! Em 
depoimento, ele disse que matou o primo que ficava querendo ter 
relações sexuais com ele (gritos de fundo: eita!) Eita, primo! O que 
é que tem uma vezinha (sic) só em casa, na família? (risos) que é 
que tem demais? Não é, toalha podre4? (Mais risos).

Mais uma vez fica nítida a violação aos Direitos Humanos, ao 
princípio elementar dos ordenamentos jurídicos de todos os Estados 
que na modernidade se intitulem Democráticos de Direito qual seja, o 
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Este é o norte para todos 

4. Participante do elenco
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os demais direitos, todos devem partir desse pressuposto, sua violação 
é, portanto, uma afronta a todo o ordenamento constituído.

Além disso, tanto o apresentador quanto os integrantes de seu 
elenco, também podem ser responsabilizados pelo prática delituosa de 
vilipêndio de cadáver, que está previsto no Diploma Penal, in verbis:

“Art. 212 - Vilipendiar cadáver ou suas cinzas: Pena - detenção, de 
1 (um) a 3 (três) anos, e multa”.

Cuja conduta inclui desprezar, desdenhar, aviltar, menoscabar, 
rebaixar o cadáver ou suas cinzas e pode ser praticada de muitas formas, 
inclusive, através de palavras, como ensina Sanches (2009).

Em seguida, a reportagem começa com as explicações do repórter 
sobre o caso enquanto os telespectadores não são poupados das imagens 
da vítima ensanguentada e caída ao solo, cenas que são repetidas durante 
os comentários jocosos do apresentador, que se vale de seu elenco para 
continuar fazendo chacota com o sofrimento alheio, conforme demonstra 
a imagem abaixo.

Figura 4
Apresentador interagindo com elenco com cadáver no telão ao fundo

RedeTV! Jornalismo. (2020).
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Tem necessidade de matar o primo? Por causa de uma besteira? 
Uma bobagem? Um primo, tudo em casa, uma família... destruiu, 
né? (sic) Segundo o assassino, ele disse que o primo tava (sic) espa-
lhando que eles já tinham um romance antes e que o morto era o 
ativo. (Vozes de fundo: êêê!). Será que a raiva dele foi essa? Cidade 
pequena, começou a espalhar o boato, pode ter sido isso, não pode? 
Na realidade, era né... como é que se mata um parente, um primo?
Como é que mata um primo por causa de uma besteira dessas? Ele 
deu um dedada no anel da morte! (Vozes de fundo gritam: eita!)

A Lei de Imprensa (nº 5.250/67) autoriza a punição daqueles que 
cometem crimes contra a honra de pessoas já falecidas. Senão, vejamos:

“Art. 24. São puníveis, nos termos dos arts. 20 a 22, a calúnia, 
difamação e injúria contra a memória dos mortos”.

Em conformidade ao que preceitua Nucci (2009, p. 430) a memória 
do falecido deve ser respeitada: “certo que o morto não goza mais do 
status de pessoa (...). Contudo sua memória merece ser preservada, 
impedindo que seus parentes sejam, mesmo que indiretamente, atin-
gidos pelo fato”.

c) Inviolabilidade da honra objetiva
Em uma matéria que noticiou a execução de um policial federal 

dentro de seu veículo na frente de seu neto foram exibidos não apenas 
a cena do crime com o cadáver ainda no local, mas o vídeo gravado 
por populares no momento em que o atirador fugiu deixando para trás 
a vítima e a criança de quatro anos, chorando e sendo socorrida pelas 
pessoas que passavam na hora.

Ao mostrar estas cenas, não apenas o apresentador, mas o veículo 
em si, está desrespeitando os preceitos do artigo 5º da CF/88, e podem 
ser responsabilizados por isso:
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“(...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e 
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação”.

Um policial federal aposentado foi morto a tiros dentro do próprio 
carro em Goiás, o neto de quatro anos, meu deus, tava (sic) no banco 
de trás, ele viu toda a cena e foi ferido por estilhaços.
Em um dos vídeos mostra o Silvio ainda agonizando e a criança 
chorando bastante. A criança que está no banco de trás é o neto de 
Silvio, de 4 anos de idade, ela é retirada e acolhida por pessoas que 
passavam pelo local, bastante assustadas.

As imagens a que o apresentador se reporta são chocantes e expõem 
não apenas o cadáver, mas toda a família da vítima, havendo, portanto, 
a exploração da dor e do sofrimento do outro, sem falar na exposição 
desnecessária da criança, em troca da audiência a todo custo.

Figura 5
Criança retirada do veículo em que seu avô foi morto

RedeTV! Jornalismo. (2020).
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d) Incitação ao crime
Houve uma reportagem sobre um menor que foi pego por popu-

lares tentando roubar uma senhora e sendo linchado pela população 
Sikera Júnior narra a manchete e em seguida dá a sua opinião com um 
tom irônico, característica, aliás, da linguagem dos apresentadores de 
telejornais policiais.

Na cidade de Marabá, no Pará, um menorzim com uma ficha longa 
no mundo do crime, roubou uma mulher com uma arma falsa. 
Durante a fuga, ele foi agarrado (Vozes de fundo: eita). Os popu-
lares pegaram ele, deram uns castigos, que eu particularmente sou 
contra, totalmente contra5.

Não é raro o apresentador fazer diversas vezes menção a violência 
como saída plausível para eliminação da criminalidade, discurso que 
muitas vezes é legitimado em razão da grande audiência que tem esse 
tipo de programa.

É importante salientar que esta conduta se encontra tipificada no 
Código Penal como incitação ao crime, disposta da seguinte maneira:

“Art. 286 - Incitar, publicamente, a prática de crime. Pena - detenção, 
de 3 (três) a 6 (seis) meses, ou multa.”

Para que o delito se configure é necessário a publicidade da instigação, 
fazendo com que ela seja percebida por um número indeterminado de 
pessoas, conforme ensina Sanches (2009). E é exatamente o que acon-
tece com o discurso da televisão, que ganha adesão em tempo recorde, 
tão grande é o seu alcance.

A lei de imprensa disciplinou a matéria da seguinte forma:

5. A fala do apresentador é irônica e dá a entender que ele concorda com a atitude 
da população em fazer justiça com as próprias mãos contra o menor.
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Art. 19 Incitar à prática de qualquer infração às leis penais:
Pena: Um terço da prevista na lei para a infração provocada, até o 
máximo de 1 (um) ano de detenção, ou multa de 1 (um) a 20 (vinte) 
salários mínimos da região.
 § 1º Se a incitação for seguida da prática do crime, as penas serão 
as mesmas cominadas a este.
 § 2º Fazer apologia de fato criminoso ou de autor de crime:

Pena: Detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa de 1 (um) 
a 20 (vinte) salários-mínimos da região.

No registro acima a imagem do menor imobilizado pelos populares 
aguardando a chegada polícia, enquanto o repórter faz a narrativa do 
fato fazendo a todo momento piadas e dando a entender que o ocorrido 
ainda foi pouco para o castigo que o jovem ainda merecia.

Figura 6
Adolescente acusado de cometer ato infracional imobilizado por 
populares

RedeTV! Jornalismo. (2020).



776

meistudies

Direito à Qualidade da Informação

Depois de analisarmos o programa Alerta Nacional exibido no dia 
21 de abril de 2020, verificamos a presença de elementos destoantes com 
os paradigmas modernos de respeito à Dignidade da Pessoa Humana, 
que segundo Barroso (2010) “é um dos grandes consensos éticos do 
mundo ocidental”, servindo de norte para interpretações jurídicas em 
todos os planos, o que a conforma em verdadeira faca de dois gumes. 
Pois, se de um lado, ela é a panacéia de todos os males, utilizada para 
adequar o ordenamento jurídico aos ditames dos brados democráticos 
dos Estados ocidentais, ela também serve, de outro lado, de subterfúgio 
para o descumprimento de preceitos humanos fundamentais. Trazendo 
esta discussão para o âmbito do Jornalismo, temos o direito à informação, 
como um dos principais direitos humanos, posto que é um direito-meio, 
pelo qual se tem acesso a todos os outros e, portanto, também elevado 
à categoria de direito humano fundamental por nossa Carta Magna. 
O ponto controvertido neste sentido se estabelece, na realidade, quando 
temos que traçar um limite para este direito. Até onde a mídia pode ir 
em nome dele? Qual o extremo do direito à informação?

Considerações Finais

A partir da análise do programa exibido no dia 21 de abril de 2020 
pudemos observar que a conduta do apresentador em divulgar os fatos 
não demonstra qualquer preocupação com o respeito aos Direitos 
Humanos e com o código de Ética dos Jornalistas.

As quatro categorias deste artigo foram elaboradas de acordo com 
as violações aos direitos verificadas na exibição das matérias e são 
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um recorte de um estudo maior em que analisamos dez episódios do 
programa policial.

Dessa forma é revelada principal característica do telejornalismo 
policial que é o sensacionalismo, ficando também em evidência o 
protagonismo dos apresentadores deste gênero, em detrimento, muitas 
vezes, do próprio fato narrado, garantindo entretenimento, mas em total 
descompasso com quaisquer parâmetros éticos e, por conseguinte, com 
a qualidade da informação.

A título de encerramento, acreditamos que o jornalismo ético é uma 
ferramenta de promoção do Estado Democrático de Direito, da cultura 
da paz e da legalidade. A mídia leviana, aqui representada pelo Tele-
jornalismo Policial, por outro lado, é um instrumento de desrespeito 
aos direitos fundamentais, garantidos pela Constituição Federal e pelo 
sistema normativo internacional, desacatando de igual forma o Direito 
à Informação, premissa básica do exercício da cidadania.

O desempenho pleno da profissão jornalística está intimamente 
ligado à sua independência total e irrestrita de quaisquer amarras, sejam 
elas de ordem econômica, de mercado ou ideológica, Traquina (2005) e 
apenas a conduta ética do profissional é capaz de conferir tal autonomia.
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https://observatoriodatv.uol.com.br/audiencia-da-tv/em-terceiro-dia-de-rede-nacional-sikera-jr-bate-recorde-de-audiencia-na-redetv
https://observatoriodatv.uol.com.br/audiencia-da-tv/em-terceiro-dia-de-rede-nacional-sikera-jr-bate-recorde-de-audiencia-na-redetv
https://observatoriodatv.uol.com.br/audiencia-da-tv/em-terceiro-dia-de-rede-nacional-sikera-jr-bate-recorde-de-audiencia-na-redetv
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Os ataques aos jornalistas na cobertura da 
pandemia da Covid-19:  ocaso da TV Cabo Branco - 

afiliada da Rede Globo em João Pessoa-PB

Laerte José Cerqueira da Silva1
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Vanessa Silva Oliveira3

A pandemia que atingiu o mundo em 2020 trouxe danos para a 
sociedade que nem os mais pessimistas sonhariam viver. O ano de 2020 
entrou para a história da humanidade como aquele marcado por uma 
crise sanitária nunca antes vista, trazendo impactos para a economia, 
política e para as relações sociais, danos que persistem até os dias atuais.

O primeiro registro do novo coronavírus (SARS-CoV-2) ocorreu 
em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Na Paraíba, em 
25 de fevereiro de 2020, foi notificado o primeiro caso suspeito. Um dia 
depois, o Brasil entrava definitivamente na rota do novo coronavírus 
com a confirmação, por parte do Ministério da Saúde, do primeiro caso 
do país, na cidade de São Paulo.
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Entre os especialistas em saúde, há uma unanimidade de que, sem 
informação, é praticamente impossível superar a pandemia da Covid-19. 
Por isso, a imprensa e o jornalismo foram colocados no centro da crise 
e tiveram seus papéis – já essenciais – aumentados. O trabalho de um 
jornalista vai muito além de meramente informar. Em situações como as 
que vivemos, o jornalista precisa, de forma acessível, traduzir informações 
e contextualizar de modo que o público reflita sobre suas implicações.

O medo gerado pelo novo e o incerto, e o grande volume de dúvidas 
sobre a doença levou as pessoas a uma ávida busca por notícias em 
todos os formatos e plataformas. Outro fato que tornou o contexto pan-
dêmico ainda mais preocupante foi a criticável polarização ideológica 
do noticiário. A pandemia também foi responsável por impor obstáculos 
à liberdade de expressão. O tema vem ocupando lugar de destaque na 
pauta de grandes veículos globais, que estão atentos ao seu papel de 
colaborar com as autoridades e entidades de saúde para conter mais essa 
onda de desinformação. A credibilidade recuperada pelo Jornalismo ao 
redor do mundo pode-se considerar um ponto positivo.

A cobertura da pandemia também foi um espaço para que tal classe 
fosse alvo de ameaças e agressões em meio a uma rotina de trabalho 
exaustiva. Parte considerável desses ataques partiu do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), e de seus apoiadores. Segundo a Fenaj (Fede-
ração Nacional dos Jornalistas), o ano de 2020 foi o mais violento para 
os jornalistas brasileiros, desde o início da série histórica dos registros 
dos ataques à liberdade de imprensa feitos pelo órgão no começo da 
década de 1990. Foram 428 casos de violência, 105,77% a mais que o 
já alarmante número de 208 ocorrências, registradas em 2019.
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Neste sentido, o objetivo da nossa pesquisa é entender como os 
profissionais de comunicação da TV Cabo Branco - Afiliada da Rede 
Globo, em João Pessoa, na Paraíba, Nordeste do Brasil, mais preci-
samente os repórteres, estão lidando com a cobertura da pandemia da 
Covid-19 em um contexto de ataques e impedimentos às suas funções. 
Com isso, pretendemos compreender algumas questões como: Quais os 
desafios de realizar a cobertura da pandemia sob ameaça de repressões? 
A polarização política afeta/afetou a execução do trabalho jornalístico em 
alguma situação? Como os ataques feitos pelo presidente Jair Bolsonaro 
afetam os profissionais da imprensa? Para essa proposta, optamos pelo 
Estudo de Caso, a partir de entrevistas semiestruturadas realizadas com 
quatro repórteres, como trilha metodológica por acreditar que, desse 
modo, podemos entender de forma mais aprofundada a realidade vivida 
por esses jornalistas.

O Jornalismo como Fator Essencial nos Debates Públicos

A pandemia veio como um avalanche de informações, alta demanda 
de trabalhos para os profissionais da saúde e provocou no Governo 
Federal o que Arlindo Machado define como “ obsessão militar con-
tra a televisão ao vivo” (2007, p. 267), levando ao cancelamento das 
entrevistas coletivas que aconteciam diariamente com a equipe da 
saúde do Governo Federal diante da pandemia da Covid-19 no início 
do ano de 2020.

Na oportunidade, o então Ministro da Saúde, Luís Henrique Mandetta 
e os demais técnicos falavam dos avanços e respondiam perguntas 
de jornalistas em entrevistas coletivas televisionadas. Como houve a 
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substituição do Ministro Mandetta, as entrevistas coletivas foram sendo 
canceladas aos poucos, até que não ocorreram mais.

E foi em novembro de 2019, anterior à pandemia, que a Federação 
Nacional dos Jornalistas, a Fenaj, denunciou ao Conselho de Comuni-
cação do Senado que o Presidente Jair Bolsonaro já tinha um total de 
“99 ataques direto a jornalistas ou à forma como o trabalho da imprensa 
é conduzido pelo Brasil”. Esse número foi calculado desde a posse do 
Presidente. Os ataques se agravaram em 23 de Agosto de 2020, quando 
o Presidente Jair Bolsonaro ameaçou um jornalista do Jornal O Globo 
com a frase: “Minha vontade é encher tua boca de porrada.”. E desde 
então, os ataques foram sendo direcionados para jornalistas pelos 
apoiadores bolsonaristas em todo o Brasil que xingavam repórteres, 
principalmente da emissora Globo com o termo “Globo Lixo”; “Globo 
comunista”; entre outros. Houve registros de manifestantes invadiram 
entradas ao vivo, impedindo os jornalistas de trabalharem e muitas 
vezes foram xingados ou até agredidos.

Segundo o relatório anual da Fenaj 2020, “as agressões verbais/
ataques virtuais cresceram 280% em 2020, em comparação com o 
ano anterior. Identificou-se 76 casos e, apesar do aumento expressivo, 
provavelmente muitos não foram registrados, já que nem todos os pro-
fissionais denunciam a agressão de que foram vítimas, especialmente 
quando se tratam de ataques virtuais.” Na Região Nordeste foram 
19 casos de violência contra jornalistas (6,88% em relação ao Brasil). 
O Ceará é o mais violento, com sete casos. Na Bahia, na Paraíba e em 
Pernambuco, foram 3 casos em cada. No Piauí, foram registrados dois 
casos e, no Rio Grande do Norte, um.
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No caso da Paraíba, equivale a 1,09% dos casos e segundo o relatório, 
acredita-se que em todo o país houve subnotificação e jornalistas não 
teriam denunciado. Um dos casos trazidos no relatório é do repórter da 
afiliada Globo na Paraíba, Plínio Almeida: “17 de abril - O jornalista 
Plínio Almeida, repórter da TV Cabo Branco, foi agredido verbalmente 
por um homem que passava na rua, momento em que fazia uma entrevista 
ao vivo, no bairro do Bessa. Ao passar pelo repórter e entrevistado, o 
homem gritou “Globo Lixo! Ele estava acompanhado de uma mulher, 
que nada disse”.

O relatório da Fenaj declara que o presidente Jair Bolsonaro foi 
o principal autor de ataques a veículos de comunicação e jornalistas, 
em 2020. E repetiu a posição do ano 2019. Foram 175 ocorrências 
(40,89%), a maioria delas tentativas de descredibilização da imprensa 
(145), 27 casos de agressões aos profissionais (26 agressões verbais e 
uma ameaças), uma ameaça à TV Globo e dois ataques à Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj). Servidores públicos (ocupantes de car-
gos de livre nomeação) foram os que mais atentaram contra a liberdade 
de imprensa, depois do presidente. Eles fizeram 86 agressões (20,09% 
do total), a maioria de censura.

A violência contra comunicadores fere os direitos individuais das 
pessoas e os direitos à informação. E a lei nº 5.250/1967 define no 
capítulo 1 o que é a liberdade de expressão: “É livre a manifestação do 
pensamento e a procura, o recebimento e a difusão de informações ou 
ideias, por qualquer meio, e sem dependência de censura, respondendo 
cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer”, como exposto 
no relatório 2019-2020 sobre violações à liberdade de expressão da 
Artigo 19.
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A censura deve ser combatida e a manifestação do pensamento é 
livre, principalmente quando está envolvida com a Política, e é como 
Hannah Arendt faz uma análise reflexiva sobre os sistemas totalitários:

São a forma mais extrema de desnaturação da coisa política, posto 
que suprimem por completo a liberdade humana, submetendo-a ao 
fluxo de uma determinação histórica ideologicamente fundamentada, 
contra a qual é impossibilitada toda resistência individual livre por 
meio do terror e do domínio da ideologia. (Arendt, 2018, p. 3)

A “coisa política” que Hannah Arendt (2018) definia era na polis 
grega, que é idêntica à liberdade e ela constata que “a política baseia-se 
no fato da pluralidade dos homens”. Através da democracia, conseguimos 
organizar e regular o convívio de pessoas diferentes que fazem parte da 
sociedade. Arendt (2018) cita Aristóteles que reforça que “a liberdade e 
a espontaneidade dos diferentes homens são pressupostos necessários 
para o surgimento de um espaço entre homens, onde só então se torna 
possível a política, a verdadeira política.”. É onde conclui que o sentido 
da política é a liberdade. O que não aconteceu no período de pandemia 
no Brasil, com dados alarmantes de agressões contra jornalistas que 
ganharam notória atenção do país ao reportarem os dados da Covid-19.

Karam (2004) compara a perspectiva de campo da Política e do 
Jornalismo, que são construções humanas cotidianas e que o debate 
é imprescindível, o que a pandemia não transpareceu nas coberturas 
jornalísticas quando se questionava o Presidente da República que já 
retrucava com xingamentos, como se a categoria jornalística fosse 
inimiga. Ainda segundo Karam (2004) essa união só dará certo, se a 
comunicação entre elas incluir a realidade e as complexidades do mundo:
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Sem o debate, o obscurantismo torna-se um padrão. Só com ele, 
a ação política não tem qualquer referência concreta ética, porque 
faltaria o objeto produzido pelo sujeito. Por isso, a prática da Política 
e do Jornalismo deve ser o resultado da incorporação valorativa, 
onde está a ética, que se expressa em infinitos produtos midiáticos. 
(Karam, 2004, p. 85)

Recentemente, no dia 21 de junho de 2021, quando o Brasil já 
ultrapassava mais de 500 mil mortes pela Covid-19, o presidente Jair 
Bolsonaro reagiu com agressividade a perguntas feitas a ele pela repórter 
Laurene Santos da Rede Vanguarda, afiliada da TV Globo no Vale do 
Paraíba (SP) e região. Ele foi questionado por que não usava máscara 
quando chegou para cumprir agenda em Guaratinguetá (SP), e, apa-
rentemente nervoso, mandou a jornalista “calar a boca” (“Bolsonaro 
se irrita, manda repórter calar a boca e ataca Globo e CNN”, 2021).

Vocês são uns canalhas! Vocês fazem um jornalismo canalha! 
Canalhas que não ajudam em nada, vocês não ajudam em nada. 
Vocês destroem a família brasileira, destroem a religião brasileira. 
Vocês não prestam! A Rede Globo não presta! É um péssimo órgão 
de informação. (...) Você [Laurene] tinha que ter vergonha na cara 
em se prestar a um serviço porco que é esse que você faz na Rede 
Globo. (Bolsonaro, 2021)

Em 20 de março de 2020, manifestantes confundiram a CNN com 
a Globo e chamavam os repórteres de “Globo Lixo”. Em 19 de Abril, 
manifestantes interromperam a entrada ao vivo da jornalista da CNN 
em Brasília, Rudá Moreira, em frente ao quartel General do Exército. 
Em 17 de Maio, a repórter Clarissa Oliveira foi atacada por um mani-
festante com um mastro de bandeira enquanto fazia a entrada ao vivo 
na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.
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Neste mesmo período do ano, jornalistas que cobrem Política em Bra-
sília, sempre iam para a frente do Palácio da Alvorada onde o Presidente 
Jair Bolsonaro saia do carro e dava declarações ao responder diversas 
perguntas que os jornalistas faziam. No documentário “Cercados4”, 
disponível no Globoplay, na plataforma de streaming, mostra que lá 
ficavam de um lado os jornalistas e do outro, apoiadores. Depois de 
respostas agressivas de Bolsonaro como do tipo: “Cala a boca, deixa 
eu falar”, apoiadores sempre apoiavam os xingamentos em direção aos 
jornalistas diminuindo o trabalho da categoria.

Veículos de Imprensa como o Grupo Folha e Grupo Globo retiraram 
os jornalistas das coberturas diárias no “cercadinho” por causa das cons-
tantes agressões que chegaram a citar que o “vírus era uma invenção 
para derrubar o Governo”; “Jornalistas vão morrer de fome porque 
não trabalham com a verdade”, entre outras frases que o documentário 
“Cercados” mostra como acontecia.

Os jornalistas a partir do momento que iam até o Palácio da Alvorada 
com expectativas de declarações do Presidente tinham o objetivo de 
captar as informações mais úteis para os veículos divulgarem. E é o que 
acontece no que Barreto (2006) define como “um elo interativo, num 
complexo e intricado sistema de ação e reação que acaba expresso no 
que chamaremos de atitude noticiosa, ou seja: um relato que objetiva 
obter repercussão” (Barreto, 2006, p.12).

A partir desse conceito, o autor explica que existem espaços apro-
priados para o jornalismo e a política coexistirem em três tipos de 

4. Filme de 2020 disponível na plataforma Globoplay que oferece ao espectador 
um ângulo inédito para as cenas que marcaram a cobertura do coronavírus. 
Com direção de Caio Cavechini, o documentário foi gravado no Rio de Janeiro, 
São Paulo, Brasília, Manaus e Fortaleza.
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comportamentos: interferência, inserção e visibilidade. Ele define que 
a interferência é o conjunto de ações que os atores políticos fazem para 
fazer parte do relato noticioso. A inserção é a inclusão de políticos na 
notícia que sempre divulgam tudo aquilo que desejam. E a visibilidade 
é uma consequência que é quando o jornal circula e a notícia é lida.

Os Ataques aos Jornalistas durante a Pandemia de Covid-19

Buscando entender como foram os ataques sofridos pelos repórteres 
da TV Cabo Branco durante a pandemia de Covid-19, e como tais fatos 
impactaram suas atuações jornalísticas, assim como procurando com-
preender quais as possíveis motivações que induzem essas situações, 
esta pesquisa trata-se de um Estudo de Caso baseado em entrevistas 
semiestruturadas realizadas sobre ataques sofridos com quatro repórte-
res da TV Cabo Branco - afiliada da Rede Globo em João Pessoa/PB. 
Um questionário contendo cinco perguntas abertas foi disponibilizado 
no Formulários Google e encaminhado para os respondentes. Todos 
os entrevistados autorizaram a divulgação de seus nomes para esta 
pesquisa, sendo assim, são eles, por ordem alfabética: Felícia Arbex, 
Ítalo Di Lucena, Plínio Almeida e Sílvia Torres. Foram escolhidos dois 
repórteres homens e duas repórteres mulheres por acreditarmos que a 
análise de suas falas são um recorte mais próximo do universo a qual 
estão inseridos. Ressaltamos aqui que as respostas foram coletadas entre 
os dias 25 e 28 de janeiro de 2021.

Yin (2001, p. 32) fala que o estudo de caso é uma inquirição empí-
rica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto 
da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é 
claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas. 
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Goode e Hatt (1979, pp. 421-422) definem o estudo de caso como um 
método de olhar para a realidade social; “... não é uma técnica específica. 
É um meio de organizar dados sociais preservando o caráter unitário 
do objeto social estudado”.

Na TV Cabo Branco, assim como em inúmeras empresas de comu-
nicação do Brasil e do mundo, os profissionais precisaram se adaptar e 
lidar com os mais diversos tipos de situações devido os impactos trazidos 
pela pandemia de Covid-19. Além do risco iminente de contaminação, 
os ataques sofridos pelos profissionais de comunicação também foram 
e continuam sendo grandes desafios dessa classe. A repórter Sílvia 
Torres (comunicação pessoal, janeiro 2021) revela: “Já tive que parar 
de gravar algumas vezes até o manifestante cansar ou eu precisar me 
afastar pra gravar”. A jornalista Felícia Arbex também relata uma das 
suas experiências:

Uma vez eu estava fazendo uma entrevista com moradores de rua, 
era noite, tratávamos da falta de vagas nos abrigos, quando passou 
uma caminhonete com um grupo que faria doações de sopas para 
as pessoas que eu estava entrevistando. Aí umas três pessoas que 
estavam na caminhonete começaram a gritar “Globo Lixo”, “Globo 
mentirosa, vai embora!”, a rir alto... Eu fiquei até apreensiva de joga-
rem na gente, assim porque dava para ver as panelas né, em cima da 
caminhonete. E aí eu e o cinegrafista fomos embora até porque já 
tínhamos terminado a entrevista, né e eles iam descer para distribuir 
a sopa. Mas assim, o que mais me assustou, foi que...pensei: “Meu 
Deus, até que ponto chegamos.”. Porque pessoas fazendo boas ações, 
né? Um grupo fazendo uma boa ação, doando sopas num período 
como estamos vivendo de pandemia para pessoas carentes que estão 
precisando e despejando ódio desse jeito, querendo oprimir o nosso 
trabalho, mas nunca me impediu de seguir com o trabalho não. 
Mas a gente toma alguns cuidados, tipo assim: observar quem está 
por perto, local que vai montar o link, sempre ficar atento de uma 
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possível manifestação de xingamentos de algo desse tipo. (Felícia 
Arbex, janeiro de 2021, comunicação pessoal)

É dever da profissão, o processo minucioso de apuração e checagem 
de um fato, sendo depositada ao jornalista a responsabilidade de inter-
ferir diretamente na construção da realidade, podendo, a partir de seus 
atos e da maneira como faz seu enunciado, afetar milhares de pessoas.

A missão do profissional da notícia é levar informação ao cidadão, 
a fim de esclarecê-lo sobre os acontecimentos, dar-lhe instrumentos 
para que torne-se crítico frente ao sistema, e construa suas opiniões 
e convicções com base na realidade e não na imagem deturpada 
dos fatos. Em outras palavras, deve o jornalista apontar a direção 
que se deve olhar, mas jamais dizer o que deve ser visto. (Silva & 
Sarraeta, 2014, p. 1)

O repórter Plínio Almeida também compartilha um dos ataques 
sofridos durante a execução do seu trabalho na pandemia:

A intimidação ocorreu desde os primeiros dias da pandemia por 
conta do negacionismo. Os dias foram passando e, mesmo com a 
grande quantidade de contaminados e mortos, muitas pessoas moti-
vadas por ideologias contrárias à realidade pandêmica aderiram à 
tese inverídica de que os veículos de comunicação, especialmente 
a Globo e suas afiliadas, espalhavam terror. E assim passamos a 
ser abordados de maneira violenta nas ruas, quase que agredidos 
fisicamente. Numa central de distribuição de alimentos, um homem 
apareceu atrapalhando uma gravação nossa, gritando muito e nos 
xingando das piores palavras, defendendo suas preferências polí-
ticas e reproduzindo o discurso de seus políticos admirados contra 
a emissora. Neste dia pensei que seria agredido com um soco no 
rosto ou algo parecido. Até me preparei para isso. (Plínio Almeida, 
janeiro de 2021, comunicação pessoal)
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A negligência no combate à pandemia, a negação das vacinas e a 
insistência na promoção de tratamentos comprovadamente ineficazes 
contra a Covid-19 suscitaram um verdadeiro levante de pesquisadores 
e entidades científicas contra a praga da desinformação que se alas-
tra com consequências cada vez mais nefastas pelas mídias digitais. 
Roque (2020), fala que: “Embora venha sendo fomentado há tempos, 
o negacionismo ganhou espaço inédito em governos de extrema direita 
ao redor do mundo”, e completa trazendo o seguinte posicionamento 
referente ao negacionismo:

O negacionismo científico e o obscurantismo intelectual do governo 
federal tiveram ao menos um efeito colateral positivo: um despertar da 
comunidade científica para a importância da comunicação com a socie-
dade. É notável o aumento da participação de pesquisadores, médicos 
e acadêmicos na divulgação da ciência e no combate às fake news no 
decorrer da pandemia, tanto pelos meios tradicionais de comunicação 
(servindo como fontes de informações confiáveis para a imprensa, por 
exemplo), quanto por iniciativas pessoais nas redes sociais (Roque, 2020).

De acordo com os nossos entrevistados, a polarização política pre-
sente no no atual cenário nacional é um dos fatores que impactam de 
forma negativa o desenvolvimento dos trabalhos dos profissionais de 
comunicação. O repórter Ítalo Di Lucena diz: “Para algumas pessoas, 
apesar de sempre estarmos respaldados por dados oficiais, se a infor-
mação não vai de encontro ao que elas pensam, essa informação passa 
a ser tratada como tendenciosa ou até inverídica”, expressou.

Em concordância com pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Tecno-
logia de Massachusetts, as notícias falsas se espalham 70% mais rápido 
que as verdadeiras e alcançam muito mais gente, enquanto histórias 
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verdadeiras levam 6 vezes mais tempo para alcançar o mesmo grupo de 
pessoas. O estudo aponta que quando uma informação verdadeira atinge 
em média mil pessoas, uma informação falsa pode atingir de mil a cem 
mil usuários na internet. Uma realidade extremamente problemática e 
preocupante (“‘Fake news’ se espalham 70% mais rápido que as notícias 
verdadeiras, diz MIT”, 2021).

A problemática que se instala a partir dessa prática dá origem a uma 
série de preocupações éticas, visto que o profissional capacitado para 
noticiar os acontecimentos que nos cercam é o jornalista, que tem conhe-
cimento intelectual e técnico para realizar tal atividade, e não resultar na 
divulgação de informações incompletas ou inverídicas. É o que acontece 
quando o jornalismo passa a coexistir com outros narradores que podem 
estar mal intencionados e se utilizarem dessa liberdade de criação para 
gerar conflitos e controvérsias a partir de conteúdo enganoso ou falso, 
dando abertura para as chamadas fake news.

Ainda sobre o contexto da polarização política Plínio Almeida 
complementa dizendo:

A polarização é muito forte. Os ataques diminuíram sensivelmente, 
mas somos questionados a todo momento. Algumas vezes, de maneira 
mais forte. Sobre discutir temas na rua, concordar ou não com quem 
nos aborda, acho completamente normal. A violência, não. (Plínio 
Almeida, janeiro de 2021, comunicação pessoal)

Como já exposto nesta pesquisa, o relatório 2020 da Fenaj sobre a 
violência contra jornalistas e liberdade de imprensa no Brasil, aponta o 
presidente Jair Bolsonaro como o principal autor de ataques a veículos de 
comunicação e jornalistas. Nossos entrevistados se posicionaram sobre 
este fato. Sílvia Torres é direta ao dizer que trata-se de: “Desrespeito. 
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Censura” (comunicação pessoal, janeiro 2021). Já Ítalo Di Lucena 
acredita que tal informação justifica-se por meio de dois pontos:

O primeiro: pela falta de repertório e conhecimento técnico do pre-
sidente sobre as funções do cargo que exerce, só lhe resta o ataque 
para que a atenção seja desviada. O outro: é visível o destempero e 
descontrole de Jair Bolsonaro. Quando questionado, mesmo que com 
provas claras de corrupção ou má administração, ele não sabe o que 
responder e ataca e incita o ataque aos profissionais de imprensa. 
(Ítalo Di Lucena, janeiro de 2021, comunicação pessoal)

Aqui também trazemos a explanação sobre democracia, onde, 
segundo Silva (2005, p. 9), o jornalismo é um campo de mediação, que 
proporciona a circulação entre os diferentes espaços que compõem o 
espaço público, este definido por Wolton como: o espaço comum (espaço 
de circulação e expressão); o espaço público (espaço de discussão, do 
debate) e o espaço político (da decisão, do poder estabelecido, governo 
e Estado), que é o menor dos espaços, mas que tem o poder de decisão 
que os demais não têm.

Para Temer e Tuzzo (2020), a atividade jornalística, em função de 
suas determinantes fundamentais – tornar público fatos verdadeiros e de 
interesse público, denunciando e publicizando todos os tipos de desvios 
de condutas e ações que possam trazer prejuízos para a sociedade – se 
caracteriza por uma constante tensão com o Estado, sobre o qual exerce 
a função de comentador e fiscalizador. De fato, a democracia é, em si 
mesma, uma pré-condição para existência de um jornalismo efetiva-
mente livre e capaz de agir no sentido de acompanhar de forma crítica 
as ações do Estado e dos representantes do poder público.
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A forma contemporânea do jornalismo tem suas raízes ligadas a um 
modelo de capitalismo industrial, à urbanização e ao consumo de 
informações, mas sempre foi vista pelos representantes do poder 
público com desconfiança e ainda que eventualmente alguns discur-
sos valorizassem sua independência ou importância, a preocupação 
com um possível olhar vigilante da imprensa é um elemento sempre 
presente nas democracias modernas. (Temer & Tuzzo, 2020, p. 2)

Neste sentido, o jornalista Ítalo Di Lucena ainda completa o seu 
raciocínio expressando-se sobre o impedimento da pluralidade de vozes:

O impedimento da pluralidade de vozes pode interessar a qualquer 
pessoa que tenha uma conduta errada ou criminosa, assim é interes-
sante descredibilizar a imprensa livre, pilar da democracia. Quando 
temos vozes limitadas, deixamos de ter um relato real dos fatos, um 
risco para o estado democrático. (Ítalo Di Lucena, janeiro de 2021, 
comunicação pessoal)

Ainda sobre a mesma temática, o repórter Plínio Almeida diz que: 
“Movimentos antidemocráticos de quaisquer espectros políticos desejam 
usar a imprensa. Quando não conseguem, trabalham para massacrar 
quem não atende a seus interesses”, conclui. Felícia Arbex, em sua fala, 
espelha o que possivelmente boa parte dos profissionais de comunicação 
está sentindo:

Eu acho uma falta de respeito sem tamanho, um absurdo sem tama-
nho, até porque a gente não sabe até onde essa agressividade toda, 
na fala, no discurso, nas atitudes, até onde isso pode chegar. E a 
gente tá exposto, né? Fica um pouco apreensivo sim, por quererem 
sabotar o nosso trabalho, e isso acaba oprimindo as pessoas, até as 
pessoas que estejam vendo e não concordam com a ideia, acabam 
oprimindo as pessoas de defenderem, de ajudar. Oprimem as pes-
soas de começarem a querer expor a própria opinião, suas idéias e 
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insatisfações. Eu acho que é uma corrente péssima. (Felícia Arbex, 
janeiro de 2021, comunicação pessoal)

A partir do que foi percebido com as falas dos respondentes, ana-
lisamos que os ataques sofridos pelos jornalistas da TV Cabo Branco, 
de acordo com os relatos, partem de indivíduos embasados em ideais 
negacionistas frutos da polarização política vigente no país. O que pode 
ser constatado são tentativas frequentes de impedimento do trabalho 
jornalístico por meio de intimidações e constrangimentos, o que afeta 
diretamente a rotina profissional desses jornalistas.

A constância dos ataques também interferiu na escolha dos locais 
para a realização dos links ao vivo, uma vez que os repórteres já tor-
naram-se receosos com possíveis ataques, o que poderia atrapalhar o 
desenvolver do vivo e consequentemente a qualidade da informação 
que chega até o telespectador.

As falas dos repórteres, como vimos neste capítulo, mesmo tratando-
-se apenas de um recorte específico da realidade, retratam o panorama 
vivenciado por estes profissionais durante este período tão caótico. 
Em contrapartida, especialistas da área constatam que tal cenário torna-se 
propício para reinvenção, adaptação, criação e/ou até aprofundamento 
de práticas laborais para esta categoria.

Algumas Considerações sobre o Antes, o Agora e o que está por Vir

Em síntese, observamos que a pandemia não só trouxe uma crise 
sanitária, mas uma crise com muitas ramificações que reverberam na 
economia, na política, mas também uma crise nas comunicações e 
laboral. Jornalistas foram vítimas de violência verbal e corporal, além 
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disso, a luta contra falsas informações envolveu não apenas jornalistas, 
mas comunidade acadêmica e científica. O Estudo de Caso, através do 
questionário, teve fundamentos de autores que prevêem características 
de regimes totalitários. E consequentemente, a análise das entrevistas 
reforçou as teorias analisadas anteriormente.

Essa conjuntura também foi marcada pelo aumento da violência na 
esfera digital, segundo a Fenaj. Tal desorganização de pensamentos para 
solucionar uma pandemia desencadeou uma briga política, tomando a 
imprensa como inimiga e culpada por divulgar uma doença que mata, 
onde muitos queriam enxergar apenas como uma “gripezinha”, o que, 
no entanto, veio como uma avalanche trazendo danos incalculáveis.

Os jornalistas vivenciam uma realidade onde estão em seus campos 
de trabalho, levando informação e sendo atacados. Viver o medo no 
momento do trabalho é inaceitável, e ao mesmo tempo incompreensível, 
como vimos nos relatos dos jornalistas. Aqui também nos cabe ressaltar 
os danos trazidos para o produto final do trabalho jornalístico: a notí-
cia. Tais ataques podem tirar da população o direito à boa informação 
e consequentemente podem influenciar no receio que os indivíduos 
podem ter de se posicionar.

A pandemia reforçou a radicalização já anteriormente vista na campa-
nha eleitoral de 2018, o que impactou no fazer jornalístico. Em tempos de 
crise espera-se que informações confiáveis sejam passadas à população 
com o intuito de levar esclarecimentos e sanar dúvidas, mas o que vem 
sendo observado no nosso país é a deslegitimação da profissão por uma 
parte da sociedade e consequentemente a desorganização e ênfase na 
crise da saúde no Brasil.
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Mesmo com a vacina, ainda vivemos em um contexto pandêmico 
com problemas que seguirão na sociedade ainda sem data para serem 
sanados. Assim, concluímos que a comunicação liberta e é sustentada 
pela lei de liberdade de expressão, além disso, a comunicação educa 
e informa a sociedade, além de democratizar o direito à informação. 
Silenciar um jornalista por meio de ataques é uma das características do 
totalitarismo. Por décadas, tentam limitar o trabalho de jornalistas e a 
resistência/direito de informar vai continuar. Por isso, acreditamos que 
pesquisas em torno deste atual cenário que estamos vivenciando devem 
seguir sendo realizadas para que avanços para a área sejam conquistados.
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Artivismo, meio ambiente e bicicleta como forma 
de interação e sensibilização para a preservação do 

Cerrado Paulista

Rosa Maria Araújo Simões1

Este trabalho surge a partir da busca em refletir sobre algumas trans-
formações ocorridas com o advento da pandemia da Covid 19, e em 
alguma medida, satisfazer duas necessidades humanas básicas as quais 
foram amplificadas pela experiência do isolamento e distanciamento 
social impostos pelo contexto pandêmico, quais sejam: 1) respirar ar 
puro e, 2) cultivar a liberdade do corpo (mídia primária)2 em movimento 
pelo espaço. No que diz respeito à primeira e vital necessidade, - essen-
cial para a manutenção da vida humana - , vale salientar que, com a 
pandemia, o ato de respirar passou a ser disciplinado e culturalmente 
transformado devido ao uso obrigatório de máscara sobre boca e nariz 
como medida protetiva do contágio ao coronavírus, já a segunda, foi 
afetada por outra medida protetiva: “ficar em casa” e trabalhar remota-
mente (para quem pudesse, ou seja, para quem pelo menos tivesse casa, 

1. Doutora em Ciências Sociais (UFSCar)
 Docente do Departamento de Artes e Representação Gráfica - Faculdade de 

Arquitetura, Artes, Comunicação e Design - Unesp/Bauru
 rosa.simoes@unesp.br
2. Conforme aponta Baitello Jr. (2005, p. 39) “a mídia primária, que se resume ao 

corpo e suas linguagens naturais, têm estado em baixa diante do poder econômico 
e político da comunicação em grandes escalas por aparatos cada vez mais potentes 
e sofisticados”.

mailto:rosa.simoes%40unesp.br?subject=
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recursos tecnológicos, emprego e possibilidade de teletrabalhar etc.) 
reduzindo exacerbadamente assim, as possibilidades de movimentos 
do corpo humano que ficou restrito à cadeira, à tela do computador e 
a uma elevada carga horária de trabalho no ambiente virtual/digital.

Este cenário relacionado às transformações culturais a partir do uso 
exacerbado das novas tecnologias e suas consequências no âmbito do 
trabalho, do lazer, da corporeidade, da cotidianidade, já vem sendo abor-
dado por diversos autores tais como Norval Baitello Jr. (2005), Richard 
Sennet (2016), Derrick de Kerckhove (2009), Michel Maffesoli (2005), 
os quais, seguindo caminhos diversos nos convidam a refletir sobre esse 
mundo pós-moderno assumindo uma pré-disposição ao mesmo tempo 
crítica, sensível e ativa.

Assim, artivisticamente (Centella, 2015), parte-se do pressuposto 
de que é possível, com o deslocamento ativo em bicicleta (Augé, 2009) 
através das trilhas do cerrado do oeste paulista, ativar o fluxo criativo 
em artes, produzindo arte ambiental, e, ao mesmo tempo, conseguindo 
manter a integridade física, mental e emocional tão desafiadas em tem-
pos pandêmicos. Essa natureza – o cerrado - contemplada através da 
janela de um quarto/estúdio/templo durante praticamente seis meses de 
isolamento social devido à pandemia da Covid 19, ao exercer seu poder 
de atração, convida-nos a sentí-la, respirá-la, atravessá-la, conhecê-la 
e, preservá-la. Vale destacar que o cerrado possui uma formação vege-
tal de grande biodiversidade e grande potencial aquífero, é o segundo 
maior bioma da América do Sul e o segundo maior bioma do Brasil, 
entretanto, é atualmente o segundo bioma do Brasil mais ameaçado.

Enfim, com a intenção de estimular um estilo de vida sustentável 
e com os objetivos de promover a arte como respiro (parafraseando o 
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título de Edital Emergencial Itaú Cultural) e, consequentemente ativar o 
fluxo nos processos criativos em artes, foi realizada, para tanto, revisão 
bibliográfica, pesquisa de campo para a coleta de dados (e experiência 
sensível) e a fotografia (Pelosi et al., 2009) como registro tanto da 
biodiversidade do cerrado, bem como das nossas efêmeras produções 
de arte ambiental obtidas a partir da deriva psicogeográfica sobre duas 
rodas circulando pelo território de três municípios do cerrado paulista, 
quais sejam, Bauru, Agudos, Piratininga. Neste texto, em específico, 
serão utilizados alguns fragmentos dos processos criativos realizados 
em Bauru, neles o olhar háptico da autora/artista foi intencionalmente 
exercitado, tanto ao percorrer as trilhas em bicicleta, quanto quando se 
chegava/parava/estacionava em algum ponto do caminho que exercesse 
um irresistível poder de beleza e conexão ainda mais profunda com a 
natureza sensibilizando todos os sentidos3.

O corpo, o despertar dos sentidos e a crítica do pensamento ocidental

O pensamento ocidental é construído mediante dualidades como 
corpo e alma, Eros e Tánatos, matéria e espírito, aparência e essên-
cia, corpo e mente, sensível e inteligível, categorias criadas pelo 
homem que informaram e geraram as concepções de corpo, imagem 
e representação no Ocidente. (Matesco, 2009, p. 9)

Com a questão da dualidade contida no pensamento ocidental apre-
sentada na citação acima, ocorre a interrogação: como superá-lo, sendo 

3. Vale salientar que: 1) esta pesquisa configura-se num work in progress de minha 
pesquisa intitulada “Corpo, deriva psicogeográfica e o despertar dos sentidos: work in 
process em arte da performance e estéticas latinoamericanas” que venho realizando 
desde 2018; 2) É desenvolvida na área de Tecnologias para o Desenvolvimento 
Sustentável uma vez que foca na tão urgente e necessária preservação ambiental 
da qual co-dependem a democracia, a justiça social e a paz mundial.
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“nós” fruto dele? O que observamos é que, apesar de sermos fruto deste 
pensamento ocidental, a busca pela superação desta dualidade vem 
sendo cada vez mais manifesta na contemporaneidade, seja a partir 
dos estudos no campo da filosofia, a exemplo da obra Fenomenologia 
da Percepção na qual Merleau-Ponty (1994), na primeira parte de seu 
livro, introduz a discussão sobre “o corpo”, fazendo uma crítica ao 
pensamento objetivo (característico do pensamento ocidental) para 
introduzir a sua crítica à tradição cartesiana que aborda o (e se apropria 
do) corpo como objeto, ou seja,

Não podemos permanecer nesta alternativa entre não compreender 
nada do sujeito ou não compreender nada do objeto. É preciso que 
reencontremos a origem do objeto no próprio coração de nossa 
experiência, que descrevamos a aparição do ser e compreendamos 
como paradoxalmente há, para nós, o em si. Não querendo pre-
julgar nada, tomamos ao pé da letra o pensamento objetivo e não 
lhe colocaremos questões que ele próprio não se coloca. Se somos 
conduzidos a reencontrar a experiência atrás dele, essa passagem só 
será motivada por seus próprios embaraços. Vamos então conside-
rá-lo operando na constituição de nosso corpo como objeto, já que 
este é um momento decisivo na gênese do mundo objetivo. Ver-se-á 
que o corpo próprio se furta, na própria ciência, ao tratamento que a 
ele se quer impor. E, como a gênese do corpo objetivo é apenas um 
momento na constituição do objeto, o corpo, retirando-se do mundo 
objetivo, arrastará os fios intencionais que o ligam ao seu ambiente e 
finalmente nos revelará o sujeito que percebe assim como o mundo 
percebido. (Merleau-Ponty, 2009, pp. 109 - 110)

O pensador e ativista indígena Ailton Krenak (2020) por sua vez, 
critica a cosmovisão dos brancos, apresentando as consequências deste 
pensamento dual quando se refere ao conceito de natureza (compreendido 
em detrimento ao de humanidade – e, e por extensão, ao de cultura).
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Nós estamos, devagarzinho, desaparecendo com os mundos que nossos 
ancestrais cultivaram sem todo esse aparato que hoje consideramos 
indispensável. Os povos que vivem dentro da floresta sentem isso na 
pele: veem sumir a mata, a abelha, o colibri, as formigas, a flora; veem 
o ciclo das árvores mudar. (…) O mundo ao redor deles está sumindo. 
Quem vive na cidade não experimenta isso com intensidade porque 
tudo parece ter uma existência automática: você estende a mão e tem 
uma padaria, uma farmácia, um supermercado, um hospital.
Na floresta não há essa substituição da vida, ela flui, e você, no 
fluxo, sente a sua pressão. Isso que chamam de natureza deveria ser 
a interação do nosso corpo com o entorno, em que a gente soubesse 
de onde vem o que comemos, para onde vai o ar que expiramos. 
Para além da ideia de “eu sou a natureza”, a consciência de estar 
vivo deveria nos atravessar de modo que fôssemos capazes de sentir 
que o rio, a floresta, o vento, as nuvens são nosso espelho na vida. 
(Krenak, 2020, pp. 98-99)

Ou seja, a cosmovisão dos brancos, o pensamento ocidental, traz 
como consequências a destruição do mundo. Aí vemos que, na relação 
dual homem-natureza, o homem destrói a natureza, na relação dual cor-
po-mente, o corpo é anulado e/ou inferiorizado, e daí por diante. Posto 
isto, o que podemos observar é que, ambos, Merleau-Ponty e Krenak 
convergem no que diz respeito, à crítica ao pensamento ocidental e, 
em ambos, é apontada a experiência (sensível) como um caminho para 
o despertar dos sentidos, caminho aliás, já apontado e percorrido pela 
vanguarda artística brasileira. Como aponta Paulo Reis (2006), em finais 
da década de 1960, a exposição de arte se aproximou do momento ético 
a que se referia Oiticica4 “seja por seu caráter deflagador de situações 

4. De acordo com Andrade (2007, p. 63) “Há pois, para Oiticica, uma 
correlação entre a noção de “penetrável” e a de “arte ambiental”, porém 
nota-se que esta última abrange para o artista muito mais que uma 
imersão física no espaço, desdobrando-se para uma apropriação de dados 
culturais que envolvem a música, a dança, o contexto sócio-econômico 
e antropológico do espectador / participante da obra”. 
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estéticas experimentais ou por suas formulações éticas (crítica e resis-
tência política)”, a exemplo da mostra “Do corpo à terra” organizada 
por Frederico Morais em abril de 1970 em Belo Horizonte a que faz 
referência. Vale salientar que a conceituação de corpo no manifesto de 
Morais “estava ligada ao corpo sensível da percepção dos sentidos e 
fundamentada no trabalho de Lygia Clark através da operação poética 
da nostalgia do corpo”.

Itinerários e/ou deriva Psicogeográfica (sobre Duas Rodas) 
Despertando os sentidos: work in process como metodologia de 
pesquisa-perform-ação em arte ambiental

Numa manhã ensolarada (9:42) saio de casa de bicicleta. Aqui abro 
um parêntese para fazer uma observação: sou vizinha do cerrado, 
moro a 2 km do IPMET – Centro de Meteorologia de Bauru da 
Faculdade de Ciências da Unesp, ou como o chamam os ciclistas 
“o radar da Unesp”, que é um ponto de encontro dos ciclistas que, 
inclusive, foi intensificado com o advento da pandemia, aliás, aos 
finais de semana é bastante movimentado, onde se pode ver vários 
carros estacionados com seus equipamentos de transportar bicicletas 
instalados (transbikes), alguns são oriundos de outras cidades da 
região, todos em busca destas trilhas. A partir do “radar da Unesp”, 
percebe-se a transição do urbano para o rural quando o asfalto acaba. 
E, quando começa a rua de terra... Você já tem três opções: virar à 
direita, ir em frente, ou à esquerda, são vários caminhos possíveis de 
se desfrutar a paisagem do cerrado, e é, especialmente, neste trecho 
inicial onde se encontra sua área de preservação ambiental contida 
no campus da Unesp de Bauru.
Daí, após percorrer 5,0 km, chego às 10:07 no Jardim Encantado 
(nome fictício para o ponto de paragem na mata após percorridos 
os 2,0 km de asfalto mais os 5,0 km de terra, perfazendo um total 
de 7,0 km no percurso de ida).
Estabelecendo o con-tato através de um olhar háptico e etnográfico 
sobre a paisagem, percebo o desejo humano de habitar esse lugar 
composto de capoeira, cerrado, jardins e algumas chácaras do outro 
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lado da rua. Assim, realizando o trabalho de campo no campo, vou 
desfrutando deste “escritório” na mata, ou ainda, desfrutando deste 
ateliê-laboratório a céu aberto!
Afetada por este entorno, proponho-me a realização de estudos das 
primeiras ações para a sensibilização e criação em arte ambiental. 
A intenção é tornar hábito o cuidado com a natureza. Como no 
inverno é um período de estiagem, vejo que algumas plantas estão 
bem secas, pedindo água, daí surge o estudo da primeira ação: 
regar as flores;
Já o estudo da segunda ação surge a partir da contradição que o ser 
humano vive entre ser nômade ou ser sedentário, quaisquer das duas 
maneiras de um ser humano viver, traz impactos para o ambiente, 
daí, a pergunta: como habitar e preservar? Para tal ação deve-se ter 
a intenção de cuidar, ou seja, a ação deve intervir nesta realidade 
de forma que busque promover um equilíbrio entre todos os seres 
e o planeta terra. Segunda ação: rastelar folhas secas, sementes e 
gravetos.
(Fragmento de Diário de Campo, 08/09/21)

Com o fragmento do diário de campo acima, introduzo a aborda-
gem teórico-metodológica desta pesquisa-criação, ou como denomino 
mais especificamente, pesquisa-perform-ação em arte ambiental que é 
pautada, de um lado, na deriva psicogeográfica (sobre duas rodas) e, de 
outro, no work in process característico do fazer performance art, em 
que o processo é valorizado, ao mesmo tempo que é também expressão 
de uma crítica ao conceito de obra de arte/arte acabada. Ou seja, aqui o 
fluxo criativo se dá, de um lado, a partir de uma cartografia do sensível5, 
e de outro, a partir de rotinas/programas de ação em que o corpo, como 

5. Vide o estudo de Brum (2008, p. 118) sobre o Atlas of Emotion da arquiteta 
napolitana e docente no Departament of Visual and Environmental Studies, 
Harvard: Giuliana Bruno, que apresenta, neste Atlas, os lugares “duplamente 
como físicos e emocionais, já que as coisas acontecem nos espaços liberando 
emoções, sedimentando recordações, encontrando uma constante reconhecível 
no curso do tempo na arte, na fotografia, na arquitetura, e no cinema”.
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um aparelho/instrumento musical universal, é ativado e afinado, em 
busca de uma harmonia humano-ambiente/humano-natureza, durante 
o fazer arte ambiental, ou como chama a atenção Krenak (2020): “Isso 
que chamam de natureza deveria ser a interação do nosso corpo com 
o entorno”.

Vale salientar que a arte da performance ou performance art é, como 
apontam Cohen (2004) e Glusberg (2005), uma linguagem artística 
contemporânea essencialmente transdisciplinar que tem como base o 
“corpo físico, presente no aqui e agora”. Assim, é uma arte efêmera na 
qual o artista desta linguagem, ou seja, o “performer”, ou o performa-
dor não representa um papel, como acontece, por exemplo, no teatro. 
Na performance, o que se vê durante a performação é a expressão da 
essência da própria pessoa que performa. Sua fonte de inspiração é tudo 
o que está relacionado à sua própria vida, ou seja, é todo o contexto à 
sua volta que a afeta e, que, consequentemente, a inquieta e a provoca. 
Assim, numa pré-disposição transgressora e criativa aos moldes de uma 
performer, o que inquieta e provoca é viver/experienciar a crise6 instau-
rada na sociedade contemporânea, tal crise nos intima a enfrentá-la, de 

6. Marc Augé (2014, p. 91) afirma que a crise de que tanto nos referimos em nossos 
dias se apresenta como uma “crise do pensamento universal sufocado por imagens 
do mundo global. A crise atual não é simplesmente financeira. Não é simplesmente 
econômica, política ou social, e não é de ontem. O ano 2000 chegou com seus 
grandes medos e não há que descartar que os historiadores do futuro falem da 
Crise dos Cem Anos para evocar o período no qual temos entrado já há um bom 
tempo (…) Esta crise universal é, ao mesmo tempo, uma crise de consciência 
planetária, uma crise de relação e uma crise dos fins” [tradução minha]. Kervhove 
(2009, p. 93), por sua vez, ao apontar que a inovação vem do estudo do padrão 
do colapso afirma que a “gestão de crise é particularmente valiosa em tempos de 
transição” e que a “transição hoje é entre a chamada ‘história do mundo ocidental’ 
e a história da Terra’.
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alguma maneira, encontrando formas de se combater a corrupção, o vírus, 
a violência, a desigualdade social, a poluição, os crimes ambientais etc.

Isto posto e, partindo-se da necessidade de se preservar o cerrado (e 
a saúde desta que vos escreve) e do pressuposto que a arte é um caminho 
e uma ferramenta de conscientização para o ativismo ambiental, este 
trabalho se configura também como um estudo de cultura artístico-polí-
tica, uma proposta concebida como modo de participação social e como 
expressão política, ou seja, uma forma de artivismo que possibilita, por 
sua vez, que tanto a artista/escritora, bem como o espectador/leitor/
interator compartam, como afirma Centella (2015), uma concepção 
ampla do que seja político, permitindo consequentemente a inter-relação 
das distintas micro-narrativas de poder que se estabelecem também no 
discurso artístico. Portanto, o que denominamos como artivismo (esse 
neologismo conformado pela palavra arte) está relacionado com as dife-
rentes formas de abordar a criação artística de maneira comprometida 
com a sociedade atual, ao mesmo tempo que é utilizada como veículo 
capaz de criar novas formas de visualização, produção e constituição 
da obra de arte, alcançando, desta maneira, uma nova comunicação 
política conformada pela “combinación de la creatividad artística, así 
como internet y la difusión que nos otorga los medios de comunicación”. 
E, ainda, segundo o autor, o conceito de artivismo se configura como:

una nueva fórmula más eficaz para realizar la sacudida de conciencias 
necesarias que permitan el desarrollo de acciones estratégicas y sean 
consolidadas mediante la creación de otras tácticas políticas posibles 
de futuro con cierta notoriedad (…) Podemos considerar el origen 
del arte social, tal y como lo entendemos actualmente, siendo el que 
define aquellas acciones con una carga política y tras-gresora que 
se implica en los distintos procesos de cambios que experimenta 
nuestra sociedad, en los primeros movimientos feministas que 
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tuvieron lugar en los años sesenta y en las primeras apariciones del 
video, junto con el surgimiento del conceptualismo que traerá nuevos 
puntos de vista al mundo del arte, y las primeras manifestaciones 
artísticas donde el cuerpo se convertía en el soporte que sostenía y 
transformaba el mensaje, la performance de la década de los setenta. 
Esta nueva concepción del arte como comunicador y el cuerpo como 
soporte, dieron lugar al nacimiento de prácticas artísticas como el 
happening junto con la contribución del movimiento Fluxus europeo. 
En el contexto latinoamericano, en la década de los setenta, la lucha 
política y la emergencia de un arte de resistencia propiciaron un estilo 
característico del arte de acción; una concepción del cuerpo como 
territorio de negociaciones y con-frontaciones que servirá de base 
especulativa para proyectar un nuevo posicionamiento ideológico 
frente a las realidades del entorno. (Centella, 2015, pp. 103-104)

E, seguindo, com esta concepção de corpo como território de nego-
ciações e confrontações, ocorre que é necessário “desprogramá-lo” ou 
despertá-lo, harmonizá-lo, e para tanto recorremos também à deriva e à 
psicogeografia (consideradas aqui tanto como fundamento, bem como 
elementos metodológicos). Ambos os conceitos foram criados pelos 
situacionistas em torno da década de 1950. Enquanto a psicogeografia 
se apresenta como uma ciência de apreensão das afetividades urbanas, 
a deriva é compreendida pelo movimento como uma técnica de passa-
gem por ambientes da cidade que compõem um desdobramento prá-
tico dessa apreensão psicogeográfica. Assim, a bicicleta é considerada 
imprescindível para tal experiência e ferramenta ideal para o propósito 
deste trabalho, uma vez que não polui, é silenciosa e é capaz de aden-
trar trilhas, além de possibilitar percorrer maiores distâncias. Para dar 
conta das trilhas de diferentes graus de complexidade, foi utilizada uma 
montainbike scott aro 29. Considerando que a fotografia tem o poder 
de tornar visível o invisível, tanto durante o ato de fotografar bem 
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como na própria fotografia, foi utilizado para o registro dos processos 
e das efêmeras artes ambientais, a câmera fotográfica do Smartphone 
Galaxy A8 (2018), além do próprio diário de campo. No que diz res-
peito à frequência de idas a campo, buscou-se, desde outubro de 2020, 
realizar diferentes trajetos pelo menos duas vezes por semana, sendo 
que as distâncias mais longas (em média 25 a 37 km num dia), eram 
percorridas aos finais de semana, e, pelo menos, uma vez por semana, 
destinada a distâncias entre 14km e 20km. Como se trata de pesquisa 
em andamento, ainda seguem as pesquisas de campo e a frequência de 
idas pelo menos duas vezes na semana.

O que é apresentado aqui é parte de um work in process em arte 
ambiental, um movimento praticado por artistas de diferentes áreas 
que têm a natureza como bases de sua inspiração, ou se utiliza dela 
como matéria-prima, seja para nos transmitir sua beleza e/ou incen-
tivar sua preservação, entretanto, espera-se, num work in progress, 
ampliar e estreitar a interação com os interlocutores da pesquisa, seja, 
eles oriundos tanto de uma revisão bibliográfica, quanto de pesquisa 
de campo, da observação participante e dos leitores/fruidores deste 
trabalho, ou melhor, desta obra aberta, sem considerações finais, pois 
“A experiência ocorre continuamente, porque a interação do ser vivo 
com as condições ambientais está envolvida no próprio processo de 
viver” (Dewey, 2010, p. 109).

A Experiência Estética do Cerrado e o Olhar Háptico: por uma 
cartografia sensível

A vegetação do bioma do cerrado, considerado aqui em seu sensu 
lato, não possui uma fisionomia única em toda a sua extensão. Muito ao 
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contrário, ela é bastante diversificada, apresentando desde formas cam-
pestres bem abertas, como os campos limpos de cerrado, até formas 
relativamente densas, florestais, como os cerradões. Entre esses dois 
extremos fisionômicos, vamos encontrar toda uma gama de formas 
intermediárias, com fisionomia de savana, às vezes de carrasco, como 
os campos sujos, os campos cerrados, os cerrados sensu stricto (s.s.). 
Assim, na natureza, o bioma do cerrado apresenta-se como um mosaico 
de formas fisionômicas, ora manifestando-se como campo sujo, ora como 
cerradão, ora como campo cerrado, ora como cerrado s.s. ou campo 
limpo. Quando percorremos áreas de cerrado, em poucos quilômetros 
podemos encontrar todas essas diferentes fisionomias. Este mosaico é 
determinado pelo mosaico de manchas de solo pouco mais pobres ou 
pouco menos pobres, bem como pela irregularidade dos regimes e carac-
terísticas das queimadas de cada local (freqüência, época, intensidade). 
Assim, embora o bioma do cerrado distribua-se predominantemente em 
áreas de clima tropical sazonal, os fatores que aí limitam a vegetação são 
outros: a fertilidade do solo e o fogo (Coutinho in Klein, 2002, p. 82)

A partir da caracterização do cerrado apresentada na citação acima, 
mesmo que numa abordagem biológica, já é possível notar o grande 
potencial deste ambiente, cuja paisagem descrita expressa, não apenas 
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a diversidade de vegetação de seu bioma, mas também revela a possi-
bilidade de proporcionar uma profunda experiência estética7.

Andrade (2007) em sua “Contribuição ao estudo de uma arte 
ambiental na década de 1960”, afirma que, num primeiro momento a 
noção de “ambiente”

teria uma relação bastante próxima e vinculada a um dado da per-
cepção psicológica do espaço e de determinados lugares, condicio-
nada correlatamente ao fator tempo, ao longo da década de 60, a 
questão parece modificar seu rumo em direção a outros campos de 
conhecimento, em especial ao seu caráter biológico, e amparado em 
uma conscientização cada vez mais aguda dos problemas sociais e 
mesmo higiênicos, vinculados a uma noção de habitat do homem 
e das estruturas ecológicas que interferem no seu estar no mundo. 
(Andrade, 2007, pp. 55-56)

No caso deste trabalho, tanto a percepção psicológica do espaço 
bem como as questões ecológicas se fazem presentes, além de reservar 
sugestões híbridas entre linguagens, procedimentos e processos criativos, 
relações espaço-temporais, formas, suportes, objetos e os elementos 
instituintes das mesmas e de seus suportes. Aqui artista e público/lei-
tores/interlocutores são instigados a comparecerem a partir do espaço 

7. Vale destacar que a noção de estética que operamos nesta pesquisa é 
pautada em Maffesoli (2005), qual seja, aisthésis – como percepção 
pelos sentidos. O autor, ao se referir à ética da estética, afirma que o que 
nos obriga a renovar a nossa percepção das coisas é o ethos constituído 
a partir de emoções partilhadas e vividas em comum. Pautado em Jauss, 
Maffesoli (2005, p. 8) também chama a atenção para o fato que “a aisthesis 
devolve ao conhecimento intuitivo os seus direitos contra o privilégio 
concedido tradicionalmente ao conhecimento conceitual”. Posto isto, 
deve-se entender, neste caso “estética no seu sentido mais simples: vibrar 
em comum, sentir em uníssono, experimentar coletivamente, tudo o que 
permite a cada um, movido pelo ideal comunitário, de sentir-se daqui e 
em casa neste mundo.
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pessoal, emocional, no próprio corpo, como superação da percepção 
óptica to hapitc8, experimentando assim o olhar tateante que subverte a 
velocidade do olho e seu sentido de distância. A seguir, na fig. 1, temos 
o registro de um dos processos vivenciados a partir do exercício do 
olhar háptico, intitulado “Eu creio em outras realidades possíveis ou 
Iluminando a Sombra”, expresso em fotografia e em poema.

Este foi um dos processos do estudo da segunda ação “rastelar folhas 
secas, sementes e gravetos” a que fiz referência no fragmento de diário 
de campo. O rastelar, além de estar relacionado com o limpar, é uma 
forma de juntar matéria orgânica que pode ser utilizada como adubo. 
O rastelar também permitiu experimentar diversas possibilidades de 
desenhos realizados diretamente na terra, seja com o rastelo, seja com 
a rasteira e passos (no caso destes dois últimos movimentos o desenho 
é feito com os pés); ou, de compor, com outras vegetações, com outros 
seres vivos, diferentes formas expressivas, a exemplo do que é apre-
sentado na Fig. 1.

8. Termo que desde a Grécia, deriva do senso do toque e significa a habilidade para 
ter ‘um toque com’ alguma coisa. A palavra sublinha um tipo de conhecimento 
visual e, no sentido profundo, o sentido do tato. Remete a uma função da pele, 
ao contato entre nós e o ambiente, distendendo a corporeidade nessa sensação 
‘do movimento no espaço, desenvolvendo essa observação geográfica e, por 
extensão, na articulação das artes espaciais que incluem o cinema (imagens em 
movimento) (Bruno como citado em Brum, 2008, p. 119)
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Fig. 1
Eu creio em outras realidades possíveis ou Iluminando a Sombra - terra, 
folhas secas, sementes, pés calçados; rastelo, rasteira e passos

Arquivo pessoal.

Diante de Duas Rainhas, eu creio em outras realidades possíveis
Diante de Duas Rainhas, eis O Poder Real
A mandala da transmutação
Ativada na ciranda
da Roda do Caminhar Ritmado
(Simões, Bauru, 08/09/2021)

Vale salientar que no início da ação, as sementes não haviam sido 
vistas, muito menos identificadas. Ao retornar no mesmo lugar na 
semana seguinte, as sementes, passaram a chamar mais atenção e tam-
bém foram identificadas.
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Considerações Finais

A partir deste trabalho em processo (obra aberta, work in process), está 
sendo possível, refletir e digerir algumas das transformações ocorridas 
com o advento da pandemia da Covid 19. Em um país desgovernado 
e regado à necropolítica, o primeiro passo é sair vivo dessa, conseguir 
respirar, cuidar da imunidade, se defender do inimigo invisível (o vírus 
mortal), fortalecendo nossa capacidade pulmonar (pedalando médias 
distâncias), sem aglomerar, aí, a bicicleta é uma companheira ideal 
que, permite esta imersão, esta introspecção, além do próprio senti-
mento de liberdade. Por outro lado, ao percorrer estas trilhas é possível 
constatar, a crise ambiental, econômica, social, amplificada durante o 
período pandêmico, seja pela continuidade dos desmatamentos, pelas 
queimadas, pelo aumento de abandono de animais, de entulhos etc. 
De qualquer maneira, urge se faz buscar formas de lidar com toda essa 
complexidade que se apresenta, sem querer apresentar receitas, mas 
simplesmente, sensibilizar e conscientizar… Plantar sementes! Cuidar 
deste Jardim que é o nosso planeta Terra. E, parafraseando o título da 
obra de Krenak (2020): Ideias para adiar o fim do mundo!

seria muito melhor a gente cuidar da nossa sementinha, ver ela brotar, 
acompanhá-la, para então colher. Só assim você vai saber de onde 
vem o que come. Em diferentes lugares, tem gente lutando para este 
planeta ter uma chance, por meio da agroecologia, da permacultura. 
Essa micropolítica está se disseminando e vai ocupar o lugar da 
desilusão com a macropolítica. Os agentes da micropolítica são 
pessoas plantando horta no quintal de casa, abrindo calçadas para 
deixar brotar seja lá o que for. Elas acreditam que é possível remover 
o túmulo de concreto das metrópolis. (Krenak, 2020, pp. 21- 22)
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E no fluxo do work in process, a semente da segunda ação foi iden-
tificada: estava eu na companhia das copaíbas (fig. 2)!!!

Fig. 2
Uma das copaíbas de onde caíram as sementes rasteladas numa manhã 
do primeiro dia de primavera

Arquivo pessoal.

No universo simbólico das sociedades primitivas, o corpo é per-
mutador de códigos e fala a língua que nele vêm inscrever. As forças 
motrizes do universo estão de tal maneira ligadas ao indivíduo que seria 
impossível falar do meio físico ambiente, exterior ao homem. Há uma 
correspondência entre o corpo humano e o mundo vegetal ou animal. 
(Matesco, 2009, p. 13)
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E, seguindo esse universo simbólico das chamadas sociedades 
primitivas - as quais prefiro chamar de originárias – o que podemos 
afirmar é que há muito ainda o que apreender, sentir, cuidar, viver com 
elas. Uma delas foi, ao apresentar este recorte de pesquisa-perform-a-
ção, estabelecer esta conexão céu e terra tão presente nas cosmovisões 
de diferentes povos originários. Da ação de rastelar, estabelecer este 
con-tato, este olhar háptico tateando a terra, olhando para baixo, num 
primeiro momento, e, num segundo, olhando para cima, são avistadas 
as altas copas das copaíbas emolduradas pelo azul do céu. Paisagens 
e interações possíveis, percorridas e/ou alcançadas sobre duas rodas 
e, representadas imageticamente num instante mágico da fotografia!
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As inéditas projeções de março de 2020: uma 
análise sobre urgência em refletir sobre os efeitos 

legais da massificação das telas efêmeras no 
espaço urbano

Luciana Moherdaui1

Arquitetura de Mídia2

A discussão em torno de definir e classificar a arquitetura de mídia 
(media architecture) e as fachadas de mídia (media facades) começa 
no final dos anos 2000 no Media Media Architecture London e Urban 
Screen Manchester e no Urban Screen Melbourne e Media Facade 
Festival Berlin, respectivamente, embora esses formatos tenham surgido 
nas décadas de 1980 e 1990. As fachadas de mídia integram uma das 
categorias da arquitetura de mídia. As outras são: mecânica, eletrônica, 
projeção, iluminante e display. Este artigo tratará da necessidade de 
revisar legislação especificamente sobre as projeções.

A definição de arquitetura de mídia é muito semelhante à de jor-
nalismo de internet. A diferença é que a aplicação se dá em empenas, 
fachadas e muros, entre outros equipamentos públicos e privados. Sua 

1. Pós-doutora pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo (FAU-USP), com pesquisa sobre a influência das projeções no espaço 
urbano. Jornalista.

 luciana.moherdaui@gmail.com
2. Nota. Adaptado de Moherdaui (2020a, pp. 179-193).

mailto:luciana.moherdaui%40gmail.com?subject=
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principal característica é o dinamismo - a representação dinâmica de 
texto, gráfico, imagem ou vídeo (Haeusler, 2009, pp. 12-14).

Ou seja, a arquitetura de mídia é multimídia, como a televisão, 
a World Wide Web e os aplicativos, e contêm aspectos interativos. 
Nesse contexto, as fachadas de mídia são descritas como “a incorpora-
ção de comunicação de uma fachada, principalmente na forma de mídia 
digital”. Essa conceituação, para Haeusler (2009, pp. 12-14), “exclui 
as fachadas com letreiros luminosos, como os de neón, e as janelas de 
vidro das igrejas medievais, que já projetavam uma imagem iluminada 
através do sol, à semelhança dos retroprojetores”.

Em retrospecto, é importante destacar que, graças à relação entre 
arquitetura, tecnologia e internet, as fachadas de mídia remodelaram a 
estética dos painéis luminosos, dominante até pelo menos 1999, tendo 
se tornado marcante em cidades como Londres (Piccadilly Circus), 
Nova York (Times Square), Tóquio (Shibuya Crossing) e Hong Kong 
(Causeway Bay). Essa não é a primeira vez que a região da Times 
Square passa por mudanças. No final da década de 1880, a eletricidade 
– na forma de anúncios em teatros, caso da Broadway, e a iluminação 
pública – reordenou sua paisagem urbana e trouxe mais segurança aos 
cidadãos americanos3.

Embora a ideia de fachadas de mídia tenha surgido em 1992, o pri-
meiro projeto dessa modalidade levou oito anos para ser efetivamente 
realizado, pois para ter qualidade de imagem era preciso aperfeiçoa-
mento da tecnologia LED (componente emissor de luz). Aquela que é 
considerada a primeira grande fachada de mídia transparente do mundo 

3. Para saber mais, ver (“From Dazzling to Dirty and Back again: a Brief History 
of Times Square”, s.d.).
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foi instalada em 2003 na T-Mobile, empresa alemã de telefonia celular, 
com lâminas horizontais em uma superfície de 300 metros quadrados, 
dispostas na fachada de vidro.

Na ocasião, os LED’s integrados às lâminas permitiam uma ence-
nação midiática da arquitetura. Além disso, os cidadãos podiam enviar 
imagens por meio de smartphones, com atualização em tempo real. 
Também as fachadas têm sido utilizadas para transmissão de eventos, 
como o Campeonato Mundial de Futebol de 2006. A competição foi exi-
bida ao vivo pela fachada da Galeria Kaufhof, na Praça Alexanderplatz, 
em Berlim, com tamanho especificado pela norma urbanística do local 
(Müller, 2006, p. 10).

É verdade que, uma das modalidades da arquitetura de mídia, as 
exibições de projeções nos espaços urbanos têm início no mundo em 
2000. Naquele ano, em Frankfurt, na Alemanha, um festival transdisci-
plinar, organizado na feira Light + Building, com o propósito de tornar 
a cidade, localizada à beira do rio Reno, em um amplo laboratório de 
abordagens com luz. Esse experimento deu origem, dois anos depois, 
a The Luminale – Biennial of Lighting Culture, contou Helmut Bien, 
curador e idealizador do evento, ao Media Architecture Institute.

Hoje, porém, essas telas urbanas, com projeções temporárias ou as 
fachadas de mídia dispostas por período indeterminado, entre outras 
estéticas, integram as paisagens de Ásia (Japão, China e Coreia do Sul), 
Europa (além da Alemanha, Espanha, França, Holanda, Bélgica, Croá-
cia, Inglaterra, Áustria e Polônia), Américas (Canadá, Estados Unidos, 
Peru e Brasil), Oceania (Austrália), África e Oriente Médio (Emirados 
Árabes, Líbia e Arábia Saudita), com trabalhos de arte, ativismo e 
marketing (Haeusler et al., 2012, p. 20).
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No Brasil, os primeiros trabalhos eram restritos à mixagem de 
imagens ao vivo seguindo o ritmo das batidas de música eletrônica nas 
festas, clubes e raves no final da década de 1990. Conta o VJ Alexis 
Anastasiou, em Mappinfesto – Projection Mapping Manifesto, que 
havia dificuldades para obter acesso, naquela época, a ferramentas de 
produção de imagens digitais (p. 71).

“Uma ilha digital, com capacidade para montar vídeos e animações 
rústicas, custava uma pequena fortuna naquela época. Os instrumentos 
mais utilizados eram videocassetes VHS, que transmitiam vídeos analó-
gicos em qualidade questionável e computadores primitivos (incapazes 
de rodar vídeo)”, explica.

Projeções Temporárias4

As projeções começam a ter um planejamento para exibições em 
espaços públicos em 2004, e o primeiro espetáculo foi realizado na capital 
em 2008, na fachada do Teatro Municipal (Anastasiou, 2017, p. 71), 
localizado no centro da capital de São Paulo. Mas o Vídeo Guerrilha, 
em 2010, foi considerado a primeira grande ação de vídeo mapping 
(projeção em vídeo). O evento começou em um prédio da rua Augusta, 
também na região central da cidade de São Paulo, ocupado por sem-teto.

Revisitar o livro do Anastasiou é importante porque os relatos ali 
contados pelo VJ remetem às inéditas projeções de março de 2020, 
capitaneadas pelo grupo de ações coletivas Projetemos, como mencio-
nado mais adiante. Nesse contexto, essa remissão não se verifica pela 

4. Nota. Adaptado de Moherdaui (2020b).
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estética, mas pela temporalidade com a qual as telas são reproduzidas 
e pela amplitude da produção e do acesso, entre outros.

As experiências de projeções fora da tela eram feitas a partir da janela 
do apartamento onde eu morava e quase sempre envolviam o mesmo 
conteúdo utilizado em pistas de danças: trechos de documentários 
e filmes, cuja impressão sempre revelava o formato retangular das 
imagens. (Anastasiou, 2017, p. 71)

É importante registrar que a experimentação de técnicas de proje-
ção não é recente, surgiu no século 18. O pioneiro dessa estética foi o 
mágico e ilusionista Étienne-Gaspard Robert em seus shows. Chamado 
de fantasmagoria, “é o resultado de uma condensação de várias experi-
ências de ilusão de ótica, consistindo em montar uma lanterna mágica 
sobre trilhos para produzir personagens e figuras de tamanhos variados, 
projetados por fumaça” (Parente, 2016).

Um movimento inédito surgiu em São Paulo e se expandiu pelo Brasil 
e pelo exterior articulado pelo Projetemos pouquíssimos dias após o 
País entrar em quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus 
e do surto de Covid-19 (TV Cultura, 2020). Em 21 de março de 2020 
o grupo iniciava o Movimento Nacional, sem saber a dimensão que 
teria a estratégia: a criação de uma rede nacional e internacional de 
projecionistas. Hoje ela alcança mais de uma centena de projecionistas.

É verdade que as projeções são uma realidade no país há aproxi-
madamente 20 anos. Mas foi no ano passado que se espalharam em 
fachadas e empenas, em diversas localidades, orquestradas no Instagram 
não só pelo Projetemos, mas por Projeção Consolação, Cine Janela, 
Fortuny.DJ (cuja ideia teve origem em 2012) e Rede Quarentena, entre 
outros. Desses grupos, Projeção Consolação começou em 2019, mas 

http://Fortuny.DJ
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suas atualizações foram suspensas em 18 de março de 2020. Os outros 
quatro iniciaram as atividades diárias em março, embora o Fortyny.DJ 
tenha planejado em 2012 exibir filmes para a vizinhança.

Os grupos citados acima não têm a mesma temporalidade de atua-
ção do Projetemos. Suas ações coletivas, estimuladas pelo Movimento 
Nacional, têm origem no negacionismo do presidente Jair Bolsonaro em 
relação ao surto de Covid-19 (Beiguelman, 2021, pp. 105-106). De iní-
cio, expressadas como manifestações políticas e, sobretudo, críticas ao 
governo federal, essas interfaces assumem formatos não determinados, 
com temáticas variadas, como será detalhado a seguir.

Com projeções que levam o movimento da arte, do ativismo e da 
afetividade ao espaço urbano, o grupo ganhou projeção nacional. Tendo 
como mote “Iluminar pessoas iluminando padrões”, saiu das empenas e 
foi para os museus, dois importantíssimos da capital paulista – o Museu 
de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) e 
o Museu da Língua Portuguesa.

Os convites para integrar as mostras Além de 2020. Arte italiana 
na pandemia, no MAC-USP, e Por um Suspiro, no Museu da Língua 
Portuguesa, se deram em razão do ineditismo e do alcance da rede 
de projecionistas, tanto no Brasil como no exterior.

No MAC, a obra crossmedia TRANS LU(Z)CIDEZ aborda a diversi-
dade e a singularidade dessas narrativas a partir do conceito arte-paisagem, 
por meio de múltiplas plataformas: a instalação-laboratório-performance, 
as projeções na empena do edifício do Museu, os diálogos pelas redes 
sociais e o passeio peripatético entre MAC-USP e o complexo arquite-
tônico do Parque Ibirapuera, projetado por Oscar Niemeyer.
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No icônico edifício da Estação da Luz, Por um Suspiro é parte do 
acervo, por cinco anos, do Museu da Língua Portuguesa. A obra, um 
curta, relaciona as projeções aos sentimentos da população, ao mesmo 
tempo em que opera como um catalisador. Uma respiração intensa dá 
ritmo ao vídeo. Assim como a respiração, o som o trânsito, captado na 
região central de São Paulo, resulta no metrônomo dele - o metrônomo 
indica um andamento musical por meio de pulsos sonoros.

São sequências temáticas que exibem o anoitecer da metrópole – a 
rua, os carros, os prédios – e mostram o cuidado com a saúde física e 
mental do coletivo que habita a cidade, o que a torna um ser vivo, além 
de dar respostas às pressões escolhas equivocadas de alguns indivíduos. 
Nesse cenário fala-se de tortura, da vereadora Marielle Franco, do Rio 
de Janeiro, assassinada em 2018, dos indígenas, da arte, da poesia e da 
possibilidade de estar em rede como reação artística, política e social.

 Ocorre, porém, que o movimento extrapola o limite de território 
imposto pelo poder municipal. Quarentenados, a solução dos cidadãos 
foi trocar o asfalto pelas janelas. Em vez das usuais gigantescas estru-
turas para reproduzir telas em empenas, fachadas, muros e paredes, um 
projetor e um computador com acesso à internet as popularizaram. Essa 
popularização reconfigurou o espaço urbano de todo o país com temas 
ligados a noticiário, política, direitos humanos, serviços, entretenimento, 
como cinema, moda e games, e transmissões ao vivo, como a Comissão 
de Inquérito Parlamentar (CPI) que investiga ações do governo federal 
durante a pandemia ou o desfile de moda da São Paulo Fashion Week 
(SPFW) (Victor, 2020; Alves, 2020; Boere, 2020; Moreira, 2020; Salfiti, 
2020; Uzêda, 2020; Talarico, 2020; Pacífico, 2020, p. 18-19).
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Além disso, as reproduções ganharam identidade em cidades de 
outros estados como, por exemplo, Salvador (BA) e Rio de Janeiro 
(RJ), onde não há impedimento legal específico para tais atividades. 
Esse contágio modificou a prática de projetar em todo o país, como se 
perceberá a seguir.

Legislação5

A massificação das projeções, capitaneada sobretudo pela rede 
Projetemos, é um ponto de partida a ser considerado no que se refere 
à elaboração de leis em razão da ocupação do espaço urbano durante a 
pandemia novo coronavírus e do surto da Covid-19. Essas ações inserem 
diariamente, quase que em tempo real, novas camadas de informação 
no espaço informacional.

Esse contexto revela um alerta aos legisladores que elaboraram e 
aprovaram a Lei Cidade Limpa em São Paulo, em 2006. Pois seus regra-
mentos têm de ser atualizados à realidade que se impôs. Atualmente, 
deliberam sob demanda, principalmente para vídeo mapping, em que 
há a necessidade de seguir um trâmite que vai desde à Comissão de 
Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), ligada à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Urbano, à iniciativa privada e à Companhia de Enge-
nharia de Tráfego (CET) do município, entre outros órgãos a depender 
do local de exibição.

Considerada exemplar, não só no Brasil, mas também no exterior, 
a lei tem o mérito de reordenar a paisagem urbana paulistana. Um 

5. Nota. Adaptado de Moherdaui (2021, pp. 35-42).
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inegável avanço. Mas é preciso ir além. O atual contexto exige uma 
reflexão acerca de sua atualidade.

Em vigor na capital desde 2007, a norma tem sido frequentemente 
complementada por resoluções, por não dar conta dos formatos ori-
ginados mesmo antes de sua concepção, como as medias fachadas. 
As projeções mapeadas ilustram essa dissonância. Naquela ocasião, a 
regra não contemplava essa estética. Foi preciso anexar uma resolução, 
e a medida não foi redigida imediatamente.

Sua publicação se deu em 2011, mais de uma década após o início 
dessas iniciativas. A resolução regulamenta especificamente as proje-
ções temporárias (e conteúdos permitidos) de filmes, desenhos, fotos 
e imagens, em geral em fachadas de edifícios (públicos ou privados), 
monumentos, pontes, viadutos e demais construções permanentes ou 
temporárias. Quando visíveis do logradouro público, têm de ser previa-
mente aprovadas pela CPPU. Também a liberação das exibições segue 
regras como horários e tamanhos de telas, e a publicidade é proibida. 
As infrações são punidas por multas a partir de R$ 10 mil. Orienta a 
Resolução:

A projeção temporária de filmes, desenhos, fotos e imagens em geral 
em fachadas de edifícios, monumentos, obras de arte de engenharia 
e demais construções, permanentes ou temporárias, públicas ou 
privadas, quando visíveis do logradouro público, deverão ser pre-
viamente aprovadas pela presidência da CPPU.

E continua: “A inobservância do disposto nesta Resolução carac-
teriza- se como infração, sujeitando-se os responsáveis às penalida-
des previstas na legislação vigente, em especial ao disposto na Lei 
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Municipal nº 14.223, de 26 de setembro de 2006” (Resolução SMDU.
CPPU/008/201, 2014).

Exceção se deu em relação à comunicação visual na pandemia. 
Restrita a iniciativas de órgãos públicos e com “o aval, quando cou-
ber, da Autoridade de Saúde Municipal, Estadual ou Federal”, uma 
Resolução publicada em 23 de março de 2020 (Resolução SMDU.
AOC.CPPU/001/202, 2020), após o prefeito Bruno Covas (PSDB-SP) 
declarar estado de emergência na capital paulistana, desobriga autori-
zação prévia da CPPU.

Esse é um dos casos em que foi necessário elaborar regramento 
específico para ser aplicado junto com a lei. Outra situação envolveu 
os painéis de LED dispostos em estabelecimentos comerciais na região 
central e na Avenida Paulista. Incomuns na época em que a lei foi pen-
sada, o crescimento do uso desse tipo de propaganda motivou outra 
mudança. “Em 2006, era muito caro, ninguém imaginava que iriam 
quebrar edifício para falar do próprio produto. Se espalhou, conforme 
foi barateando”, afirmou Regina Monteiro, presidente da CPPU.

Embora tenha sido retomada em 2005 pela Prefeitura, a discussão 
sobre a poluição visual em São Paulo tem origem na década de 1990 
(Serva, 2008, p. 16). Daquele momento em diante, houve muitas tenta-
tivas de reordenamento da paisagem urbana, com o objetivo de eliminar 
a poluição visual da cidade, porém sem incluir a arquitetura de mídia 
ou as fachadas de mídia em seu projeto final.

Por essa razão e com o intuito de dar início a um debate sobre sua 
a atualidade, como evitar que as resoluções se sobreponham à lei – há 
cerca de 50 –, esta pesquisadora entrevistou Ronaldo Lemos, advogado 
e especialista em cultura digital; Leão Serva, jornalista e autor do livro 
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Cidade Limpa – O projeto que mudou a cara de São Paulo (2008); 
Regina Monteiro, presidente da CPPU; Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-
-SP), com larga experiência política – foi eleito deputado estadual pelo 
PMDB em 1982 –, então chefe da Casa Civil da Prefeitura durante a 
discussão e a aprovação da lei; e a economista Ana Lobato, com mais 
de três décadas com atuação no Executivo e no Legislativo federais 
(Moherdaui, 2021).

Está previsto no artigo 47 da Lei Cidade Limpa que “novas tecnolo-
gias e meios de veiculação de anúncios, bem como projetos diferencia-
dos não previstos nesta lei, serão enquadrados e terão seus parâmetros 
estabelecidos pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana – CPPU”. 
O artigo dá segurança à complementaridade da lei para o que não foi 
previsto à época de sua aprovação. Mas permite reeditar a lei pratica-
mente sem limite algum.

Para dirimir essa ambiguidade, há duas soluções. Uma delas, pro-
posta por Aloysio Nunes e por Ana Lobato é revisar a atual legislação, 
incluindo regras gerais de orientação e léxico. A norma atual remete a 
metáforas analógicas, não apenas em relação ao uso publicitário, mas 
também no que diz respeito ao vocabulário. Há, por exemplo, em seu 
texto mais de 40 variações do verbo instalar – projeções são exibidas, 
não são instaladas.

Na opinião da presidente da CPPU, Regina Monteiro, a Cidade 
Limpa tem instrumentos para atualizá-la: “O que estamos fazendo é 
uma avaliação de frases com dupla interpretação e verificando aquilo 
que realmente não precisa, que ficou arcaico. Falamos banner, por 
exemplo. Mas não há como regulamentar uma tecnologia que ainda 
não existe”. Leão Serva defende que “a CPPU interprete os novos 
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recursos tecnológicos à luz do espírito da lei. Em sua percepção, “não 
podemos criar leis para cada tecnologia que surge. Prefiro interpretar 
como adequar o direito existente às novas tecnologias”.

A outra, proposta por Ronaldo Lemos, é elaborar uma Lei Geral de 
Cultura Digital que contemple o impacto das Tecnologias de Informa-
ção e da Comunicação (TICs) no espaço urbano, com regras e gerais e 
vocabulário não obsoleto, como mencionado anteriormente.

Lemos alerta para a necessidade de refletir sobre a ocupação do 
espaço urbano: “Imagine quando tivermos drones voando – ou carros 
autônomos e outras modalidades que podem tornar a Cidade Limpa 
obsoleta?”. E completa: “Além disso, as ferramentas de realidade aumen-
tada podem tornar o espaço virtual da cidade completamente tomado 
por propaganda, inclusive mais nociva do que estamos acostumados”.

Outra questão importante a destacar é que os críticos dessa especí-
fica aplicação da Cidade Limpa argumentam que esse regramento fere 
o princípio de liberdade de expressão, garantido nos incisos IV e IX 
do artigo 5º da Constituição. Também é crucial repensar os limites do 
uso do espaço urbano controlado pelo poder público.

Será pertinente pensar que a aprovação de um proprietário de um 
imóvel privado é suficiente para desburocratizar a ação diária dos pro-
jecionistas, elaboradas em escala menor que as grandes exibições, como 
o vídeo mapping? Faz sentido o conjunto de regras aplicadas somente 
a essas telas. A Lei Cidade Limpa não alcança a temporalidade das 
projeções diárias, pois há a exigência de submeter conteúdo e pedido 
de liberação, algo que demanda uma análise detalhada.

Como mencionado anteriormente, o regramento legal atual proíbe 
na cidade de São Paulo projeções em fachadas, empenas, muros e 
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equipamentos públicos e privados sem autorização prévia, incluídas 
as manifestações de cunho político, sob pena de multa. Mas tal impe-
dimento não ocorre no Rio de Janeiro ou em Salvador, por exemplo. 
Não é sem razão que muitas dessas interfaces não têm localidade ou 
autoria reveladas, como mencionado anteriormente (ver p. 6).

O inédito movimento de março de 2020 impõe repensar a Lei Cidade 
Limpa e suas aplicações. Não estará a legislação insuficiente diante 
dessa realidade que se apresenta, mesmo tendo sido atualizada por meio 
de resoluções ao longo dos últimos dez anos? Não seria mais coerente 
pensar em um projeto para além da municipalidade, com um escopo 
mais amplo?

Essa urgência foi defendida pelo advogado e especialista em cultura 
de internet Ronaldo Lemos, em entrevista para esta pesquisadora:

o importante aqui é que a internet não está divorciada do mundo 
real. A regulação das cidades, incluindo o planejamento urbano, 
deve considerar os impactos das TICs sobre o plano urbano. Por 
essa razão, as regras de zoneamento e mesmo de fiscalização das 
prefeituras precisam levar em consideração esses fluxos populacio-
nais gerados pela tecnologia.

Também em colaboração para as questões abordadas neste estudo 
pós-doutoral, o ex-senador e ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira 
(PSBD-SP) e a economista Ana Lobato, com mais de três décadas de 
experiência no legislativo, propõem, assim como também o fez Lemos, 
pensar a respeito de uma lei com regras gerais, sobretudo em relação 
a vocabulário. Como bem lembrou Regina Monteiro, presidente da 
CPPU, há termos em desuso, como é o caso de banner.
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“A lei não alcança esses fenômenos ao mesmo tempo em que eles 
acontecem. E, dificilmente, a legislação feita sobre uma questão espe-
cífica tem sucesso. O desafio é identificar as questões e tentar extrair 
normas gerais a respeito delas”, sugere Lemos. E não é possível fede-
ralizar uma lei como a Cidade Limpa, pois há conflito de competências. 
Explica o advogado:

Para a União, é muito difícil legislar sobre políticas específicas das 
cidades. Por isso, em alguns casos, municípios e União estarão em 
conflito direto e competindo por regular um determinado tema. 
Em outros, estarão remando para o mesmo lado. Essa pluralidade 
vai ficar cada vez mais comum.

Outra abordagem a ser apreciada é a necessidade de se discutir um 
modelo de negócios para essas projeções, para além das impossibili-
dades da Cidade Limpa, que “pode se tornar obsoleta quando o voo 
de drones no espaço urbano se tornar cotidiano e as ferramentas de 
realidade aumentada tomarem completamente o espaço informacional 
por publicidade, mais nociva do que atual praticada”, alerta Lemos.

Também outras possibilidades podem amplificar o debate em direção 
à construção de uma lei federal, com regras gerais, como publicações 
de decreto ou de resolução complementar à Lei Cidade Limpa, em 
São Paulo, com base na lei que descriminalizou o grafite, sancionada 
pela então presidente Dilma Rousseff em 2011 (Lei nº 12.408, 2011). 
A lei prevê, no parágrafo 2, do artigo 65:

Não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de 
valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação 
artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, 
pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem 
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público, com a autorização do órgão competente e a observância das 
posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governa-
mentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio 
histórico e artístico nacional.

Há também mais uma proposição: a inclusão de um disclaimer (aviso 
legal ou termo de responsabilidade acerca de um conteúdo, opinativo 
ou não), sugerido pela advogada Luiza Siqueira, desde que acordado 
com o proprietário de imóvel privado, em consonância com a Comissão 
de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU). Ou um acordo apenas com o 
proprietário, sem a necessidade de anuência da CPPU.

Mas a efetivação desses mecanismos depende de ampla articulação 
política, envolvendo tanto a situação quanto a oposição. É desse acerto 
que pode surgir um modelo para o País.
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Fact-checking en campaña electoral: la 
desinformación verificada por la Red Ama Llulla 

durante la campaña electoral 2021 en el Perú
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En Latinoamérica se ha evidenciado durante los últimos años una 
desvinculación hacia los partidos políticos, lo que ha llevado a la pobla-
ción a un desapego de las instituciones democráticas y la aparición 
de conflictos sociales. En el caso peruano, la campaña electoral 2021 
vino acompañada de una gran inestabilidad política producto de los 
constantes cambios en el Poder Ejecutivo — cuatro presidentes en los 
últimos cinco años— y la implicancia/acusación a ex Jefes de Estado 
en casos de corrupción (Ruiz, 2021).

La desinformación no es un fenómeno nuevo ya que es una caracte-
rística de la comunicación humana, sin embargo, la aparición de las redes 
sociales y las nuevas tecnologías ha fomentado el uso de propaganda 
cibernética, de cuentas falsas en redes sociales, de “ejércitos” de “trolls”, 
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imitación de webs de noticias legítimas y la manipulación de archivos 
de audio y video (Posetti & Matthews, 2019). Las redes sociales y su 
capacidad de transmitir, sin límites, gran cantidad de información gene-
ran las condiciones adecuadas para cultivar la infodemia (OPS, 2020). 
La campaña electoral peruana, así como otros contextos electorales 
latinoamericanos, no estuvo libre de la propagación de desinformación 
tanto de actores políticos como de usuarios en redes sociales.

Así, la red Ama Llulla (palabra quechua -lengua originaria peruana- 
que significa “no mentirás” en castellano) aparece como la primera 
iniciativa plural de organizaciones periodísticas independientes en el 
país con el objetivo principal de contrarrestar la desinformación emitida 
durante el proceso de las Elecciones Generales 2021 en el Perú. Esta pla-
taforma cobra relevancia debido a que el desorden de información se 
está convirtiendo especialmente grave en escenarios políticos (Freelon 
& Wells, 2020), causando gran influencia sobre el público en general 
sumergido en campañas de desinformación que amenazan el desarrollo 
de unas elecciones justas y democráticas.

Este artículo muestra los resultados del análisis a las verificaciones 
realizadas por la red Ama Llulla. Utilizando una ficha de datos adap-
tada del modelo propuesto por Pozo y León (2020) se revisaron 79 
verificaciones donde predominó la información falsa seguida de datos 
engañosos.

Estado de la Cuestión. Fact-Checking Colaborativo en América Latina

La base de este artículo está conformada por investigaciones referidas 
a iniciativas en contra de la desinformación en contextos electorales de 
la región de Latinoamérica. Países como Argentina, México, Colombia 



842

meistudies

y Uruguay proporcionan interesantes estudios que sirven como base al 
trabajo propuesto.

En principio, sobresale el estudio denominado “Desinformación 
y fact-checking en las elecciones argentinas de 2019. El caso de la 
iniciativa Reverso”, elaborado por Molina Cañabate, Magallón Rosa y 
Paniagua Rojano en el 2020. Este estudio se enmarca en los comicios 
del país sudamericano que enfrentó a los candidatos Mauricio Macri y 
Alberto Fernández para llegar al gobierno en medio de una crisis eco-
nómica y una sociedad dividida, similar al contexto peruano durante las 
elecciones del 2021. Su objetivo es analizar la desinformación propa-
gada durante dicho periodo electoral; la misma que fue combatida por 
Reverso, una iniciativa que involucró a 120 medios y diversas empresas 
de tecnología, y tuvo la coordinación de Chequeado, AFP Factual, 
First Draft y Pop-Up Newsroom, para explicar diversos detalles de la 
desinformación expuesta.

Del artículo se concluye que, a pesar de que existen estructuras 
narrativas que crean una tipología de bulos general, cada país presenta 
particulares formas de desinformación así como propias dinámicas 
sociales y culturales. Asimismo, resultó fundamental la participación 
de un verificador referente y consagrado, en este caso Chequeado, para 
impulsar la participación activa de otros medios más pequeños que 
decidieron unirse a la iniciativa; este papel en el contexto peruano lo 
desenvuelve Ojo Público. Por último, se determina que es importante 
conocer las variables relacionadas a la desinformación que van desde 
el origen (red social, web, medio de comunicación), la tipología (fal-
sación de imágenes, de palabras, fotomontajes, etc), hasta la persona o 
la entidad afectada (candidato, partido político, etc) para identificar los 
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procesos de circulación de desinformación y dar respuestas coordinadas 
y eficaces siempre basadas en la transparencia periodística.

En segundo lugar, se toma como base el artículo “Desinformación 
y fact-checking en las elecciones uruguayas de 2019. El caso de Veri-
ficado Uruguay”, elaborado también por Molina Cañabate y Magallón 
Rosa durante el 2021. En ese estudio se busca analizar los procesos de 
desinformación que se presentaron durante las elecciones presidenciales 
del 2019 en Uruguay a partir del proyecto colaborativo de fact-checking 
Verificado Uruguay para determinar una tipología de la desinformación 
que se expone en dichos comicios así como las causas que generan su 
impulso. Además, se comparan los contextos electorales entre el país 
estudiado con sus similares regionales.

En dicho artículo se determina que se necesita de agentes polí-
ticos que busquen la polarización para que se desarrolle una cultura 
de desinformación en un determinado contexto electoral. En el caso 
de Uruguay, a diferencia del Perú, no presentan agentes mediáticos y 
externos que busquen alterar la estabilidad del país por medio de una 
cultura de desinformación. Por otro lado, también se determina que el 
canal preferido para desinformar es la red social Facebook, donde el 
porcentaje de verificaciones realizadas por la iniciativa alcanzan un 
44% del total. Asimismo, en concordancia con el caso de Reverso, se 
determina que cada país presenta sus propias formas de desinformación 
culturales y sociales. Por último, se concluye que es muy complicado 
para la ciudadanía afrontar procesos electorales sin la participación 
activa de iniciativas de verificación.

En tercer lugar, se toma como antecedente el estudio “Desinforma-
ción política a través de las percepciones de los periodistas: un análisis 
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de las prácticas periodísticas de verificación de hechos en Colombia”, 
elaborado por Rodríguez Pérez, Paniagua Rojano y Magallón Rosa 
en el 2021. El estudio analiza la iniciativa RedCheq, una alianza de 
verificadores desarrollada para combatir la desinformación durante 
las elecciones regionales de 2019 en Colombia que estuvo liderada 
por Colombia Check, y la utilidad de su verificación, sus logros y los 
aspectos sustanciales para incorporar la verificación de hechos en el 
ecosistema de medios regionales.

Dentro de sus conclusiones resaltan que el trabajo realizado por 
RedCheq devuelve credibilidad al trabajo periodístico regional debido a 
profesionalismo utilizado, coopera con la formación de democrática de 
la opinión pública en Colombia debido al uso de información confiable 
y contrastada, y fomenta la regularidad de la verificación en dicho país. 
Además, se estipula que la verificación de datos debe reforzar su alcance 
y fortalecer sus procesos de verificación por medio de la modernización 
de las redes de periodismo y comunicación para integrar las operacio-
nes de verificación periodística independientemente de su ubicación 
geográfica, medio de comunicación o contenido.

Por último, se toma como base tres investigaciones respecto al pro-
yecto Verificado MX 2018 de México, una iniciativa que reunió a más 
de 90 medios de comunicación y demás organizaciones para verificar 
informaciones durante la campaña electoral de dicho país en el 2018. 
Estos trabajos, con las características propias del proyecto mexicano, 
brindan similitudes y diferencias a otras iniciativas de la región, tal es 
el caso de Ama Llulla.

Por un lado, Magallón (2019) aborda el uso de la red social Twitter 
por parte del proyecto en dicho contexto; de ello se desprende una 
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tipología, dos momentos marcados a analizar (los debates y la jornada 
electoral) y una diferenciación entre rumores de precampaña, campaña 
y postcampaña. Por otro lado, Galarza (2020) analiza los comentarios 
en Facebook respecto al proyecto y concluye que los usuarios recono-
cen la iniciativa como un esfuerzo periodístico que permite incluso la 
sugerencia de contenidos a verificar y que es necesario ante las menti-
ras de los personajes políticos mexicanos, la denominada guerra sucia 
electoral y el ambiente de desinformación que impera en la sociedad. 
Por último, Galarza (2020) estudia cómo la labor de la verificación 
se adapta al periodismo mexicano, específicamente con el caso de 
la iniciativa Verificado 2018 y concluye que el proyecto sirve como 
antecedente para la formulación de otros proyectos periodísticos en la 
región de similares características.

Cada uno de estos estudios sirven de base para comprender cómo es 
que diversos proyectos periodísticos de verificación se han desarrollado 
en Latinoamérica, los resultados que obtuvieron en cuanto a sus veri-
ficaciones y clasificación de desinformación, y su importancia dentro 
del desarrollo de comicios electorales en sus contextos particulares; 
todo con la finalidad de enriquecer el análisis del presente trabajo y 
contribuir con la discusión planteada.

Marco Contextual
Antecedentes y contexto Político. Elecciones Perú 2021

En Perú, el contexto social y político está cargado de un gran des-
encanto hacia las agrupaciones políticas que ha desembocado en una 
crisis de credibilidad profunda hacia este sector (Ruiz, 2021). Durante 
el último periodo presidencial (2016-2021) la inestabilidad política y la 
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constante confrontación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo dio 
como resultado el tener 4 mandatarios en menos de 5 años: Pedro Pablo 
Kucynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (una 
semana durante noviembre de 2020) y Francisco Sagasti (2020-2021).

Las elecciones generales peruanas 2021 estuvieron marcadas por tres 
grandes hechos: el conflicto entre los poderes Legislativo y Ejecutivo que 
llevó a la disolución del Congreso en 2018, una reforma política incom-
pleta iniciada por el Referéndum Nacional realizado en diciembre de 2018 
y la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 (Ayala, 2021).

El sistema electoral peruano realiza elecciones generales cada 
5 años, donde se escoge tanto al Poder Ejecutivo, conformado por 
1 presidente y 2 vicepresidentes, como al Poder Legislativo, conformado 
por 130 congresistas, y 5 representantes para el Parlamento Andino. 
En Perú, la lista presidencial se escoge en primera vuelta si es que una 
de las agrupaciones políticas supera el 50% de los votos válidos, caso 
contrario se realiza una segunda vuelta con las dos agrupaciones polí-
ticas que alcancen los porcentajes más altos.

La disolución del Congreso en 2018 dio lugar a la fragmentación 
del partido político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, que en 
aquel entonces conformaba la bancada más numerosa (75 congresistas) 
y principal fuerza de oposición al poder Ejecutivo. Esta fragmentación 
impulsada por los cambios en la Ley de Organizaciones Políticas ocasionó 
una “atomización” de partidos políticos, generando así la inscripción 
de 18 listas presidenciales y 20 partidos políticos para las elecciones 
peruanas de 2021 (Ayala, 2021).

La primera vuelta se llevó a cabo el 11 de abril de 2021 con una 
participación de 70.048% de un total de 25,287,954 electores hábiles 
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en territorio nacional y el extranjero. Saliendo como ganador el partido 
político Perú Libre con un total de 18.921%, seguido del partido Fuerza 
Popular con un total de 13.407%. La segunda vuelta, que concluyó el 
6 de junio, estuvo caracterizada, según Castro (2021), por desarrollar 
en el país la campaña electoral con mayor polarización en los últimos 
20 años; tensión que responde, por un lado, a la posible inclusión de un 
nuevo modelo económico y, por otro lado, a un significativo número 
de ciudadanos que no se sienten representados por la candidatura de 
Keiko Fujimori. A ello se suma el papel de los medios de comunicación 
locales que son percibidos por 52% de la ciudadanía como parcializa-
dos a favor de una candidatura y que, debido a sus propias decisiones 
empresariales y editoriales, perjudicaron su reputación e independencia. 
Posteriormente, debido a los pedidos de nulidad de actas y una larga 
batalla legal, los resultados no fueron proclamados hasta el 20 de julio 
del 2021, dando como ganador al candidato Pedro Castillo del partido 
político Perú Libre con el 50.172% de los votos.

Red Ama Llulla y fact-checkers en el Perú
En Perú la práctica del fact-checking es relativamente nueva. Inició 

en 2015 con el verificador Ojo Biónico perteneciente al medio indepen-
diente Ojo Público, seguido de otras plataformas como Convoca Verifica 
de Convoca, Comprueba de Salud con Lupa y Verificador LR de La 
República. Si bien con los años se han ido sumando más verificadores 
a la lista, los 4 anteriormente mencionados son los más representativos 
a nivel nacional y forman parte de la plataforma LatamChequea Coro-
navirus, una web formada por verificadores de Latinoamérica.



848

meistudies

La red Ama Llulla fue lanzada en enero de 2021 y aparece como la 
primera iniciativa plural de organizaciones periodísticas independientes 
en el país. Ama Llulla tiene como objetivo principal contrarrestar la 
desinformación emitida durante el proceso de las Elecciones Generales 
2021 en el Perú. La red cuenta con la organización del medio digital 
Ojo Público y el apoyo en la verificación y difusión de los medios de 
comunicación digitales IDL-Reporteros, Ideeleradio, Útero.pe, LaMula.
pe, El Búho, Sudaca, Convoca, El Filtro, al igual que diferentes redes 
de radioemisoras en ocho regiones de la zona andina y amazónica. 
(Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], s.f.).

De acuerdo con la plataforma, el proceso de verificación consta de 
5 pasos:

1. Verificar datos o hechos que puedan ser contrastados con 
evidencia

2. Solicitar el sustento de la afirmación al autor. En caso de ser 
anónimo, identificar por qué medio o medios circuló

3. Consultar tres tipos de fuentes: datos públicos, estudios 
académicos o científicos y expertos

4. Catalogar el dato como verdadero, falso, engañoso o no 
verificable de acuerdo a la evidencia

5. Presentar la evidencia en forma clara junto con el veredicto. 
(Ama Llulla, s.f.)

Asimismo, la red se conduce bajo los principios éticos de impar-
cialidad, transparencia de fuentes, metodología estándar y buena fe en 
la aplicación de una política de correcciones. Esta red hace énfasis en 
la difusión de información confiable a poblaciones vulnerables, por lo 
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que también cuentan con formatos de audio en al menos dos lenguas 
originarias: quechua y asháninka.

Finalmente, es importante mencionar que las verificaciones realizadas 
por la red cuentan con las categorías falso, engañoso, no verificable y 
verdadero. Estas verificaciones son difundidas a través de su cuenta en 
Twitter como en la página web de todas las instituciones aliadas.

Marco Teórico
Desinformación y Fact-Checking

Como se ha observado, se han desarrollado proyectos en contra de 
la desinformación en los distintos contextos electorales de Latinoamé-
rica. Por su parte, la campaña electoral peruana durante las Elecciones 
Generales 2021 no estuvo libre de la propagación de desinformación 
tanto de actores políticos como de usuarios en redes sociales.

La alta difusión de desinformación en la campaña responde, entre 
otros elementos, a la masiva expansión de las redes sociales, no solo en 
el país sino también a nivel global. De acuerdo con Posetti y Matthews 
(2019), la desinformación no es un fenómeno nuevo ya que es una 
característica de la comunicación humana; sin embargo, la aparición 
de las redes sociales y las nuevas tecnologías han dado pie al uso de 
propaganda cibernética, las cuentas falsas en redes sociales, ejércitos 
de trolls, imitación de webs de noticias legítimas y la manipulación de 
archivos de audio y video.

De igual forma, la Organización Panamericana de la Salud, expone 
que las redes sociales y su capacidad de transmitir, sin límites, gran 
cantidad de información generan las condiciones adecuadas para cul-
tivar lo que la OMS (Organización Mundial de la Salud) denomina 
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infodemia, es decir, la sobreabundancia de información falsa o no y su 
rápida propagación entre las personas y medios (OPS, 2020).

Por todo ello, es sustancial conocer las concepciones básicas de 
la desinformación así como las formas en las que se presenta. Según 
Rodríguez (2018) la desinformación hace referencia a cualquier utiliza-
ción de la mentira, sea intencionada o no, a través de cualquier medio y 
en cualquier ámbito, sea político, económico e, incluso, en las propias 
relaciones interpersonales (p. 11). Del mismo modo, Wardle indica que 
la desinformación es “cualquier contenido informativo falso que haya 
sido creado y difundido de forma deliberada … que se produce cuando 
nos referimos a noticias que no están verificadas, cuando compartimos 
información falsa para hacer daño, así como a la mala información que 
se construye para dañar de forma consciente a través de la información” 
(Wardle, 2018, como se citó en González, 2019).

Por su parte, Olmo (2019) considera que “la desinformación puede 
definirse como la difusión intencionada de información no rigurosa que 
busca minar la confianza pública, distorsionar los hechos, transmitir una 
determinada forma de percibir la realidad y explotar vulnerabilidades 
con el objetivo de desestabilizar” (2019, p. 241). Esta idea es compar-
tida por Del Fresno García (2019), que agrega que la desinformación 
también busca engañar o alterar la percepción de forma intencional de 
grandes grupos de personas o sociedades e influir en su comportamiento 
político, económico, ideológico... (2019, p. 3).

Como respuesta ante la desinformación surge la verificación de 
hechos o, en inglés, fact checking, la cual se centra en proporcionar 
información clara y verificada, que haya sido examinada profesional-
mente para que las personas puedan tomar decisiones con información 
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verdadera. Elizabeth (2014) menciona que el objetivo de esta labor 
periodística es “aumentar el conocimiento a través de la investigación 
y difusión de los hechos recogidos en las declaraciones publicadas o 
grabadas realizadas por cargos políticos o cualquier otra persona cuyas 
palabras tengan un impacto en la vida de otros” (2014, párr. 15).

Sin embargo, la labor de fact-checking no se queda solo en verificar 
informaciones relacionadas a políticas, sino que también pueden espe-
cializarse en diferentes temas, como los verificadores HealthFeedback 
y Metafacts (Funke & Benkelman, 2019), los cuales se centran en el 
campo de la salud.

La diversificación de fact checkers se ve relacionado con el aumento 
que generó la pandemia en esta labor periodística. Brennen et al. (2020) 
explican que ha habido un aumento de verificadores con la llegada de 
la COVID-19, “the number of fact-checks concerning COVID-19 has 
increased dramatically over the last three months”. En su trabajo señalan 
que el número de verificaciones realizadas en inglés aumentó más del 
900% de enero a marzo del 2020.

En setiembre de 2021, el Duke Reporter’s Lab recogía en su lista 
349 organizaciones de fact checking registradas en el mundo, de las 
cuales cuatro se encuentran en el Perú: Verificador (La República), 
Ojo Biónico (Ojo Público), Comprueba (Salud con Lupa) y Convoca 
Verifica (Convoca.pe). Y es que la labor de verificación es importante y 
necesaria en todas las sociedades, ya que estudios han demostrado que 
la labor del fact checking puede reducir las probabilidades de que los 
políticos hagan afirmaciones falsas e inexactas (Nyhan & Reifler, 2015).

Para la realización de las verificaciones, los periodistas que realizan 
fact checking hacen uso bases de datos abiertas y públicas, bibliotecas 
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digitales y fuentes de papers, lo recopilado lo trabajan mediante 
conversores de formatos, conversión de tablas, limpiadoras de datos, 
indexadoras, entre otros (Echt, 2014). Ello debido a que la masividad 
de internet ha generado mayor facilidad de difundir desinformación, y 
la búsqueda de datos se torna una práctica clave en la verificación para 
contrarrestar este problema.

Es por ello por lo que la labor del fact checker es cada vez más nece-
saria en los medios de comunicación, su importancia recae en el rescate 
de la veracidad sobre las mentiras y la desinformación que existe en las 
redes sociales y en los propios medios. Asimismo “el periodismo y la 
comunicación deontológica deben regresar a rescatar el relato veraz, 
contener el sentimentalismo, apaciguar y moldear los peores instintos 
y proclamar la superioridad de la inteligencia sobre la visceralidad. 
Ese es el fact-checking” (Zarzalejos, 2017, p. 13).

Periodismo colaborativo y Cross Checking
Los proyectos de periodismo colaborativo en América Latina han 

alcanzado una gran expansión en los últimos 5 años. De acuerdo con 
Duke Reporters Lab, en 2020 el número de verificadores a nivel mundial 
ascendió a 290 en comparación con el año 2014 en el que solo se contaba 
con 44. Si bien Europa alberga la mayor cantidad de este tipo de organiza-
ciones, el crecimiento en África, Asia y Latinoamérica ha sido exponencial 
(Palomo & Sedano, 2021). Es importante señalar que este tipo de iniciativas 
permite unir esfuerzos para producir contenidos de calidad, además de 
compartir costos, información, análisis de bases de datos e inversión en 
la difusión de contenidos. De acuerdo con Palomo y Sedano (2021), este 
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tipo de alianzas entre medios de comunicación o verificadores ha sido 
más notorio durante la infodemia derivada de la COVID-19.

Una de estas alianzas sobresalientes fue “the union of 91 verification 
units from 70 countries to feed the database The CoronaVirusFacts/
DatosCoronaVirus Alliance” [la unión de 91 unidades de verificación 
de 70 países para alimentar la base de datos The CoronaVirus Facts/
Datos CoronaVirus Alliance] (Palomo y Sedano, 2020, p.240). Dicha 
base de datos sirvió como impulso para la creación de la plataforma 
LatamChequea Coronavirus fundada por Google y dirigida por el 
verificador argentino Chequeado donde 35 organizaciones de Latinoa-
mérica se juntaron para combatir la desinformación generada a partir 
de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19.

Así, la verificación colaborativa o cross-checking, definida por la 
directora de First Draft, Claire Wardle, como “reviewing and approving 
the verification steps taken by another newsroom, adding the logo of 
your organization alongside other contributing partners, and then ampli-
fying the report to existing audiences” [revisar y aprobar los pasos de 
verificación tomados por otra sala de redacción, agregar el logotipo de 
su organización junto con otros socios contribuyentes y luego ampliar 
el informe a las audiencias existentes] (Wardle et al., 2019, p. 4), no 
solo es una forma más eficiente de verificar y difundir los contenidos, 
sino que también “prevents the duplication of newsrooms debunking 
the same content and ensures that quality information reaches large 
audiences” [evita la duplicación de redacciones que desacreditan el 
mismo contenido y garantiza que la información de calidad llegue a 
grandes audiencias] (Palomo & Sedano, 2021, p. 240).
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Metodología

Para este análisis se ha seleccionado como objeto de estudio a la ini-
ciativa plural de organizaciones periodísticas independientes Ama Llulla, 
una iniciativa de verificación periodística colaborativa lanzada a inicios 
de 2021. Se analizan las características de las verificaciones publicadas 
por la red Ama Llulla en la página web de Ojo Público (medio organi-
zador) desde el 24 de enero (fecha de la primera verificación de la red) 
hasta el 24 de junio de 2021 (fecha de su última publicación hasta la 
redacción del presente trabajo de investigación), obteniendo un total de 
79 publicaciones. Para ello, se utilizará como base la ficha de obtención 
de datos propuesta por Pozo y León (2020) con modificaciones perti-
nentes debido al contexto y la naturaleza de la plataforma.

Tabla 1
Ficha de datos.

Ficha de datos

I. Temática

Sanidad
Política
Educación
Sociedad
Otros

III. Canal de 
distribución

Facebook
Twitter
WhatsApp
Otros

II. Formato
Texto
Vídeo
Audio

IV. Atribución de 
autoría

Institución
Asociación
Grupo político

Foto
Otros

Medio de 
comunicación
Otros

Pozo y León (2020).
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Tabla 2
Ficha de datos a utilizar

Ficha de datos

I. Temática

Sanidad
Política
Educación
Sociedad
Otros

IV. Atribución de 
autoría

Institución
Asociación
Grupo político
Medio de 
comunicación
Desconocido
Otros

II. Formato

Texto
Vídeo
Audio
Foto
Otros

V. Categoría

Falso Engañoso
No verificable
Verdadero
Ninguno

III. Canal de 
distribución

Facebook
Twitter
WhatsApp
Medios de 
comunicación
Otros

VI. Etapa
Pre primera vuelta
Pre segunda vuelta
Post segunda vuelta

Elaboración propia adaptada de Pozo y León (2020).

Se tomó como base los cuatro indicadores propuestos por Pozo y 
León (2020): temática de la desinformación (Sanidad, Política, Edu-
cación, Sociedad, Otros), en qué formato se presentó (Texto, Vídeo, 
Audio, Foto, Otros), por qué canal se distribuyó (Facebook, Twitter, 
WhatsApp, Otros) y a quién se le atribuyó la autoría (Institución, Aso-
ciación, Grupo político, Otros).

Con respecto al indicador de canal de distribución, se vio conveniente 
añadir el ítem Medios de comunicación, ya que muchas de las verifica-
ciones señalaban que la desinformación se distribuía a través de canales 
de televisión de señal abierta. Asimismo, en el indicador atribución de 
autoría se consideró pertinente añadir el ítem Desconocido. Finalmente, se 
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añadieron dos indicadores: categoría de la verificación (Falso, Engañoso, 
No verificable, Verdadero, Ninguno) y la etapa en la que se produjo (pre 
primera vuelta, pre segunda vuelta, post segunda vuelta).

Para este último indicador, se definieron las etapas de acuerdo al 
calendario de elecciones del Estado peruano, donde la etapa pre primera 
vuelta abarca desde el 24 de enero al 10 de abril del 2021, el periodo 
pre segunda vuelta abarca desde el 11 de abril al 5 de junio del 2021 y 
la etapa post segunda vuelta abarca desde el 06 de junio hasta el 24 de 
junio (fecha de la última publicación hasta la redacción del presente 
trabajo de investigación).

Resultados y Discusión

Se analizaron 79 verificaciones divididas en tres etapas de acuerdo a 
lo mencionado anteriormente. De este total, el mayor número de publi-
caciones se realizó en la etapa de pre primera vuelta (33), seguido de la 
pre segunda vuelta (32) y, finalmente, la etapa post segunda vuelta (14).

Tabla 3
Verificaciones de acuerdo a la etapa

VERIFICACIÓN TOTAL

Pre-primera vuelta 33

Pre-segunda vuelta 32

Post-segunda vuelta 14

79

Elaboración propia.



857

meistudies

Del total de 79 publicaciones, 57% (45) fueron referentes a temas 
políticos, seguido de un 21.5% (17) correspondiente al tema de sani-
dad, 7.6% (6) sobre sociedad, 1.3% (1) sobre educación. Finalmente, el 
14,6% (10) correspondió al ítem otros, siendo el 5% (4) publicaciones 
que explicaban el proceso electoral o especiales que agrupan un con-
junto de verificaciones en fechas especiales (debates presidenciales y 
la fecha de la primera vuelta).

Durante la etapa de pre primera vuelta se realizó la mayor cantidad 
de verificaciones (33), primando Sanidad (14) relacionados con la 
COVID-19, seguido de Política (12), Sociedad (3) a la par con Otros 
temas (3) y finalmente Educación (1). En la etapa pre segunda vuelta 
las verificaciones trataron principalmente de Política (20), seguido 
de Otros (7), Sanidad (3) a la par con Sociedad (2) y ninguna sobre 
educación. Finalmente, en la etapa post segunda vuelta se realizó la 
menor cantidad de verificaciones (14), siendo el 93% (13) del total de 
la etapa respectiva sobre Política y el 7% restante (1) sobre Sociedad, 
esto debido a que luego de los comicios realizados el 06 de junio y la 
alta polarización existente entre los votantes se empezaron a difundir 
noticias falsas sobre el conteo erróneo de votos.

Tabla 4
Temática de la desinformación

TEMÁTICA PRE 
PRIMERA

PRE 
SEGUNDA

POST 
SEGUNDA TOTAL

Sanidad 14 3 - 17

Política 12 20 13 45

Educación 1 - - 1
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Sociedad 3 2 1 6

Otros 3 7 - 10

33 32 14 79

Elaboración propia.

El formato más utilizado de la desinformación verificada fue el video 
alcanzando un 63% (50) del total, le sigue la foto con un 21.5% (17), 
y finalmente el texto junto con otro formato con 7.5% (6) cada uno. 
Ninguna de las desinformaciones verificadas se presentó en formato 
de audio.

En la etapa de pre primera vuelta 31 de 33 verificaciones se pre-
sentaron en formato de video, esto debido a que muchas de las verifi-
caciones se hacían a declaraciones en vivo que realizaban candidatos 
presidenciales y/o congresales. Durante la etapa pre segunda vuelta hubo 
una disminución en un 50% de la desinformación presentada en Video 
(15), mientras que el formato Foto ascendió (10), seguido de Texto (4) 
y Otros (3). En la última etapa, el formato Foto (7) primó por sobre 
Video (4), Texto (3) y Otros (1).

Tabla 5
Formato de la desinformación

FORMATO PRE 
PRIMERA

PRE 
SEGUNDA

POST 
SEGUNDA

TOTAL

Texto - 4 3 6

Video 31 15 4 50

Audio - - - -
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Foto - 10 7 17

Otros 2 3 1 6

33 32 14 79

Elaboración propia.

Con respecto al canal de distribución, Otros fue el más utilizado 
con un 31.7% (25), siendo este conformado principalmente por la pla-
taforma Youtube junto con otros canales digitales. Posteriormente tanto 
Twitter como Medios de comunicación alcanzaron un 26.6% (21) cada 
uno, seguido de Facebook con un 10% (8) y WhatsApp con un 5% (4).

Durante la etapa de pre primera vuelta resaltaron tanto otros canales 
de difusión (15) como los medios de Comunicación (14), seguido de 
Facebook (4). En la siguiente etapa se diversificaron los canales de dis-
tribución de desinformación verificada por la red Ama Llulla resaltando 
Twitter (11), seguido de otros (9), medios de Comunicación (6), Facebook 
(4) y WhatsApp (2). En la última etapa la mayor cantidad de canales 
identificados en las verificaciones como fuente de desinformación fue 
Twitter (10) seguido de WhatsApp (2) y los medios de Comunicación 
a la par con otros (1 cada uno).

Tabla 6
Canal de distribución de la desinformación

CANAL PRE 
PRIMERA

PRE 
SEGUNDA

POST 
SEGUNDA TOTAL

Facebook 4 4 - 8

Twitter - 11 10 21

WhatsApp - 2 2 4
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Medios de 
Comunicación 14 6 1 21

Otros 15 9 1 25

33 32 14 79
Elaboración propia.

Otro indicador fue la atribución de autoría donde destacaron las 
agrupaciones políticas con un 57% (45) del total, seguido de autores 
desconocidos o pertenecientes a la categoría Otros con 21.5% (17) cada 
uno. Las demás categorías no figuraron dentro del análisis realizado a 
las verificaciones.

Desglosando esta información de acuerdo a las etapas, durante la 
pre primera vuelta casi la totalidad de desinformación verificada (31 de 
33) provino de actores políticos postulantes tanto a las elecciones 
presidenciales como congresales. En la siguiente etapa tanto Grupo 
político como Desconocido destacaron como fuente de desinformación 
(12 cada uno), seguido de Otros (8) donde se podía identificar a ex 
funcionarios no afiliados a partidos políticos, periodistas y usuarios de 
redes sociales. Finalmente, en la etapa post segunda vuelta la mayor 
cantidad de desinformación provenía de Otros autores (8) seguido de 
autores desconocidos (4) y grupos políticos (2).

Tabla 7
Atribución de autoría de la desinformación

AUTORÍA PRE 
PRIMERA

PRE 
SEGUNDA

POST 
SEGUNDA TOTAL

Institución - - - -
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Asociación - - - -

Grupo Político 31 12 2 45

Medio de 
Comunicación - - - -

Desconocido 1 12 4 17

Otros 1 8 8 17

33 32 14 79
Elaboración propia.

Adicionalmente a la tabla presentada anteriormente, se identificaron 
16 partidos políticos dentro del total de 45 verificaciones que atribuían la 
autoría de la desinformación a un grupo político. De las tres etapas, la pre 
primera vuelta concentró la mayor cantidad de verificaciones con grupos 
políticos como autores (31). En esta etapa destaca la aparición de una 
gran cantidad de partidos políticos. En la siguiente etapa, luego de que 
los partidos Perú Libre y Fuerza Popular hayan sido proclamados como 
los dos primeros respectivamente, el número de asociaciones políticas 
fuente de desinformación disminuyó a 6, siendo las dos organizaciones 
mencionadas anteriormente las que más desinformación difundieron. 
Finalmente en la etapa post segunda vuelta solo 2 desinformaciones 
provenientes de agrupaciones políticas fueron verificadas, siendo la 
totalidad de estas de parte del partido Fuerza Popular.

Los actores políticos de la agrupación Fuerza Popular fueron auto-
res de la mayor cantidad de desinformación verificada por la red Ama 
Llulla (11), seguido por Perú Libre (6 verificaciones durante la pre 
primera vuelta y pre segunda vuelta junto a 1 verificación adicional 
en la publicación especial que cubría los debates presidenciales) y 
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Victoria Nacional (5 verificaciones durante la pre primera vuelta junto 
a 1 verificación adicional en la publicación especial que cubría los 
debates presidenciales).

Tabla 8
Partidos políticos como autores de desinformación

GRUPO 
POLÍTICO

PRE 
PRIMERA

PRE 
SEGUNDA

POST 
SEGUNDA ESPECIALES TOTAL

Acción 
Popular 2 - - 1 2 + 1

Alianza para 
el Progreso - 1 - - 1

Avanza País 3 1 - - 4

Democracia 
Directa 1 - - - 1

Fuerza 
Popular 5 4 2 - 11

Frente 
Amplio - - - 1 1

Juntos por el 
Perú 2 1 - - 3

Partido 
Morado 1 - - - 1

Partido 
Nacionalista - - - 1 1

Perú Libre 2 4 - 1 6 + 1

Perú Patria 
Segura 1 - - - 1

Podemos 
Perú 2 - - 2 2 + 2

Renovación 
Popular 4 1 - 2 5 + 2

Somos Perú 2 - - - 2
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Unión por el 
Perú 1 - - - 1

Victoria 
Nacional 5 - - 2 5 + 2

31 12 2 10 45 + 10

Elaboración propia.

Para finalizar, también se tomó en cuenta el indicador de catego-
ría. De acuerdo con los resultados el 79.8% (63) de las verificaciones 
realizadas fueron etiquetadas como falsas, seguido de un 11.4% (9) de 
información engañosa. Es importante mencionar que también se aña-
dió el ítem Ninguno ya que dentro de las publicaciones de la red Ama 
Llulla se encontraban notas tituladas como “Explicadores” sobre el 
proceso electoral así como formatos especiales donde se reunían varias 
verificaciones son diferentes etiquetas cada uno. Esta última categoría 
alcanzó un 8.8% (7) del total.

Tabla 9
Categoría de las verificaciones

CATEGORÍA PRE 
PRIMERA

PRE 
SEGUNDA

POST 
SEGUNDA TOTAL

Falso 23 27 13 63

Engañoso 7 1 1 9

Impreciso - - - -

Verdadero - - - -

Ninguno 3 4 - 7

33 32 14 79

Elaboración propia.
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De acuerdo con los datos obtenidos, el tipo de desinformación 
difundida presenta características diferentes de acuerdo a la etapa en la 
que se encontraba. Durante el periodo de pre primera vuelta primaba el 
tema de Sanidad seguido de Política, estos resultados están relacionados 
con la situación que vivía el país durante los meses de febrero, marzo y 
abril de 2021, fechas en las que inició la segunda ola de COVID-19 en 
el Perú y donde la cantidad de personas fallecidas por el virus sobrepasó 
los momentos más críticos de la primera ola (MINSA, 2021).

Este escenario también se caracterizó por un exceso de información 
relacionada a política. Debido a la proximidad de los comicios, muchos 
medios de comunicación tradicionales como medios digitales cubrían 
su programación de contenidos con entrevistas a actores políticos 
postulantes tanto a la Presidencia como al Congreso, por ello la mayor 
cantidad de desinformación verificada se mostró en el formato de video 
transmitido de manera par tanto en medios tradicionales como virtual-
mente a través de las plataformas Youtube o Facebook. Asimismo, la 
mayor cantidad de desinformación verificada durante este periodo fue 
atribuida a grupos políticos.

Durante el segundo periodo correspondiente a la pre segunda vuelta 
las características de la desinformación verificada cambió, siendo la 
política el tema más predominante. Asimismo, dentro de los formatos 
utilizados destacan tanto los videos como las fotografías. Este periodo 
estuvo marcado por una gran polarización de la sociedad peruana ya 
que los partidos políticos que se enfrentarían en una segunda elección 
presentaban líneas ideológicas totalmente opuestas. Por un lado, el 
partido Perú Libre representaba a la izquierda radical mientras que, 
por otro lado, el partido Fuerza Popular representaba a la ultraderecha.
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En este periodo también hubo cambios con respecto a la atribución 
de autoría ya que tanto grupos políticos como autores desconocidos 
fueron los más numerosos dentro de las verificaciones publicadas por 
la red Ama Llulla. Es importante mencionar que dentro del ítem Grupo 
Político destacan tanto Perú Libre como Fuerza Popular a diferencia 
del primer periodo donde una gran cantidad de actores políticos perte-
necientes a diferentes partidos eran los autores de la desinformación.

Además, el último periodo correspondió a la post segunda vuelta 
donde el tema referido fue casi en su totalidad Política difundido 
mayormente por redes sociales. En esta etapa destacan las fotografías 
difundidas por la plataforma Twitter en las que se alegaban casos de 
fraude electoral hacia uno u otro candidato. Esta etapa también estuvo 
influenciada por la polarización ocasionada luego de la proclamación 
de los resultados en primera vuelta. A diferencia de las otras etapas, 
destaca el desconocimiento de autoría de quien difundió la desinforma-
ción o la publicación de usuarios de redes sociales cuyas publicaciones 
se volvieron virales por el contexto sociopolítico vivido.

Conclusiones

Los resultados muestran que casi la totalidad de información verifi-
cada resultó ser falsa, llegando así a acumular más de 70 verificaciones 
durante 5 meses en el contexto de campaña electoral. Es importante 
recalcar que, si bien la plataforma trató de cubrir la mayor cantidad de 
información emitida durante este proceso, no lo hizo en su totalidad 
debido a la gran cantidad de entrevistas, publicaciones, entre otros for-
matos difundidos tanto en medios de comunicación como en entornos 
virtuales.
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Asimismo, se evidenció que fueron actores de grupos políticos los 
que esparcieron la mayor cantidad de información falsa en el contexto 
de campaña electoral. Estos resultados refuerzan lo propuesto por 
Freelon y Wells (2020) ya que en el contexto peruano la desinformación 
en escenarios políticos se está volviendo un problema bastante grave.

Finalmente, es necesario resaltar la importancia de iniciativas 
colaborativas que involucren tanto a medios de comunicación como 
a la sociedad civil para la realización de comicios electorales justos y 
democráticos, ya que las campañas de desinformación representan una 
gran amenaza para estos procesos de representación política.
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Gestión social de la información en Covid-19
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El conocimiento sobre la Covid-19 se incrementa cada día. Hoy las 
personas han incorporado prácticas que disminuyen las posibilidades 
de contagios, los médicos disponen de protocolos y tratamientos, así 
mismo, las universidades y los centros de investigación generan volú-
menes de datos sobre los entornos, escenarios y la anhelada vacuna, pero 
deben asimilarse los nuevos aprendizajes entre los pueblos y culturas 
que habitan el planeta.

Cada sociedad cuenta con identidades, ideologías, sistemas de dis-
tribución de información y más características a través de las cuales 
procuran mejores condiciones de vida y pueden reaccionar frente a los 
riesgos. En este contexto, resulta oportuno involucrar a las asociaciones 
ciudadanas tradicionales o no institucionalizadas en la prevención de 
la Covid-19, y a los propios ciudadanos.
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Junto a las autoridades de salud deberían estar las organizaciones 
populares y sindicales para comunicar los avances en el control de la 
pandemia. Parece que las noticias están a un nivel de expertos y trans-
miten disposiciones que los ciudadanos deben acatar, pero no se han 
abierto espacios para dialogar y avanzar a la comprensión colectiva del 
virus y los potenciales daños.

Aún con la vacuna, quedará la tarea de llegar a las mayorías de forma 
tolerante y sobre la base del respeto, una vía para lograr este propósito 
es la gestión social que implica la construcción de mecanismos para la 
inclusión y la interacción, un proceso de aprendizaje colectivo, continuo 
y abierto que busca la atención de necesidades de la población.

La gestión social se define como “el proceso de acciones y toma de 
decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un problema, su 
estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas […] 
implica un aprendizaje conjunto y continuo para los grupos sociales” 
(Rodríguez et al., 2008), es decir, implica “la gestión de organizaciones 
que crean valor social” (Beaumont, 2016, p. 10). Así se reconoce la 
importancia de la gestión social en el tratamiento informativo durante 
la pandemia, incluso es identificada como la articuladora de la “política 
para alcanzar los fines de los programas y proyectos” (Cohen & Franco, 
2005, p. 79).

Los principios de la gestión social, vinculados con la salud, son “la 
mirada multidisciplinar de los problemas, la gobernanza, la ciudadanía, 
la incidencia en políticas, el desarrollo local y el trabajo coordinado para 
el abordaje de las soluciones” (Martínez-Herrera et al., 2015, p. 99).

Es pertinente considerar la intervención de los ciudadanos en el 
ejercicio de la gestión social porque refleja su interés en alcanzar el 
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bien común, “constituye la forma de administrar de la propia sociedad 
democrática contemporánea” (Cardoso et al., 2019, p. 85).

Desde una óptica amplia la gestión social se ubica en “el espacio 
de intersección de las relaciones entre Estado, Mercado y Sociedad, y 
se vuelve capaz de convertir los flujos comunicacionales de las esferas 
públicas en acciones y decisiones políticas, a partir de su organización 
en la sociedad civil” (Cardoso et al., 2019, p. 101).

Para una efectiva gestión social es necesario ejecutar estrategias de 
comunicación para la cohesión de los integrantes de organizaciones y 
comunidades. En el caso extraordinario de la pandemia de la Covid-19 
se abarcó a la mayor cantidad de personas en la gestión cuidadosa de la 
información, se emplearon “herramientas metodológicas que favorecen 
la articulación intersectorial y, además, les aporta de manera positiva a 
las comunidades en plena crisis sanitaria” (Martínez-Correa & Valen-
zuela, 2020, p. 3).

La participación ciudadana se vio favorecida gracias al Internet. 
Durante el confinamiento mundial “destaca el uso de WhatsApp en 
todas las franjas de edad, siendo este canal el más usado por todos para 
compartir información sobre el coronavirus, seguido de Facebook” 
(López-Rico, 2020, p. 468). Las redes sociales registraron millones de 
descargas, “entre ellas, Tik Tok, Zoom, Facebook, WhatsApp e Insta-
gram […] en pleno confinamiento y estados de alarma o emergencia en 
cada país, Youtube sirvió de plataforma depositaria de informaciones 
provenientes de los sistemas de medios convencionales” (Palomino, 
2020, p. 96).

Aunque, “Facebook e Instagram se presentaron más pluralistas que 
Twitter en la cobertura dada al Covid-19, tanto en términos del número 
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como del tipo de fuentes a las que otorgaron mayor voz” (Mellado et al., 
2021, p. 12) son innegables las posibilidades y potencialidades que 
los espacios digitales brindan para la gestión social de la información 
durante la pandemia.

A partir de lo señalado, el propósito de este trabajo es conocer el 
involucramiento de los ciudadanos a través de medios sociales en la 
gestión informativa y social de las autoridades sanitarias del Ecuador 
durante la Covid-19.

Metodología

Se emplea metodología cuantitativa a través de análisis de los sitios 
Web del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, la Secretaria Nacional 
de Gestión de Riesgos del Ecuador y la iniciativa Coronavirus Ecuador 
creada como espacio de convergencia de toda la información generada 
por instituciones públicas y particulares para seguir las incidencias de 
contagios y el proceso de vacunación, además constituyó punto de 
referencia para ubicar información contrastada.

En la obtención de datos se usan las versiones gratuitas de Similarweb 
para recabar los comportamientos de los sitios Web, así mismo la 
herramienta FanPage Karma que brinda la analítica de las cuentas en 
redes sociales de las instituciones referidas. Los datos corresponden al 
tercer trimestre de 2021.

Resultados

En la tabla 1 están las cifras entre abril y septiembre de 2021 que la 
herramienta Similarweb presenta respecto a visitas de usuarios desde 
computadoras de escritorio y web móvil.
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Tabla 1
Resultados de Similarweb

Sitios Web Visitas totales

Tráfico proveniente de

Referencias Búsqueda Medios 
sociales

Ministerio de Salud 
Pública del Ecuador 1.05 (millones) 3,92% 79,78% 1,36%

Secretaria Nacional 
de Gestión de 

Riesgos
92,83 mil 5,64% 74,85% 0,61%

Coronavirusecuador Menos de 50 
mil N/ d. 71,05% 9,66%

Elaboración propia.

La siguiente tabla muestra los resultados de Fanpage Karma de 
los movimientos de las cuentas en redes sociales (Facebook, Twitter y 
YouTube) entre el 12 de julio y el 11 de octubre de 2021. Para contar 
con un parámetro de referencia se incluyen las estadísticas del Diario El 
Universo de Ecuador, que es el tercer sitio en recibir visitas en la Web, 
según el top de Alexa, con corte al 12 de octubre de 2021.

Tabla 2
Resultados de Fanpage Karma

Páginas Red
Número de 
comentarios 

(total)

Fans (en 
miles)

Total de 
Reacciones, 

Comentarios, 
Compartidos

Publicaciones 
/ día Compromiso

Crecimiento 
de 

seguidores 
(absoluto)

Interacción 
de las 

publicaciones

Crecimiento 
de 

seguidores 
media 

semanal 
(en %)

Número de 
Me gusta
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Ministerio 
de Salud 
Pública

Facebook 79.658 596 897.223 11,15  1,72% 57.000  0,15%  0,77% 627.276 

Ministerio 
de Salud 
Pública

Twitter - 516 77.367 20,83  0,17% 25.628  0,01%  0,39% 49.515 

Ministerio 
de Salud 
Pública

YouTube 4 23 144 - - 2.900  0,22%  1,0% 138 

Riesgos 
Ecuador Facebook 523 148 6.543 2,97  0,05% -87  0,02%  0,0% 3.683 

Riesgos 
Ecuador Twitter - 605 29.610 14,29  0,05% 6.183  0,0%  0,08% 14.100 

Riesgos 
Ecuador YouTube 0 1,2 21 - - 0  0,44% - 21 

El 
Universo Facebook 542.146 2.263 4.074.434 128,85  1,96% 5.977  0,02%  0,02% 2.163.763 

El 
Universo Twitter - 5,7 0 0  0,0% 25  0,0%  0,03% 0 

El 
Universo YouTube 1.663 204 9.127 - - 11.000  0,04%  0,42% 6.932 

Elaboración propia

Conclusiones

Sobre la base de los indicadores de las tablas 1 y 2 se concluye 
que, pese a las posibilidades de la gestión social de la información, en 
y sobre la Covid-19, no existe participación activa de las audiencias. 
Los ciudadanos acuden a las instituciones oficiales y valoran el rol de 
los medios de comunicación en la verificación de la información, pero 
no existe proactividad.

La participación continúa siendo una meta para llegar a una comu-
nicación que privilegie los derechos de las personas. Otros ejes que 
se desprenden de este estudio se muestran en los siguientes párrafos:

La ciencia y los derechos en las agendas mediáticas (Suing, 2021, 
May 3).
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Un año después de las restricciones de movilidad y laborales por 
la Covid-19 se evidenció que a la par de la cobertura informativa de 
la pandemia, de la política y de temas judiciales, que ocupan buena 
parte de las emisiones, hay un lento emerger de contenidos científicos 
y atención a los derechos de las personas, con énfasis en los grupos 
vulnerables: niños, adultos mayores y mujeres en riesgo.

Las reflexiones sobre el equilibrio de los medios de comunicación, 
que incluso están en regulaciones, pocos impactos provocaron en los 
programadores. El argumento de las preferencias de los televidentes 
por el entretenimiento y la ficción queda desfasado ante la urgencia de 
reportes de calidad y orientaciones para evitar los contagios.

En más de una ocasión se cuestionó los criterios que guiaban a la 
radio y televisión, las audiencias recibían dos historias, una se emitía 
a través de las frecuencias radioeléctricas y otra ocurría en las calles.

Entre los efectos de la Covid-19 está el cambio en las prioridades de 
los medios informativos. Hoy hay más ciencia, opinión, divulgación y 
la integración de las demandas de los grupos, colectivos y asociaciones 
ciudadanas.

La transición viene de la mano de la participación de los ciudadanos 
y de la disposición de los gestores mediáticos, su continuidad dependerá 
del control del virus y las posibilidades de sostener las innovaciones, 
pero es seguro que las cartografías de comunicación cambiaron desde 
el 2020. En el futuro estarán audiencias mejor capacitadas en entornos 
tecnológicos y conscientes de la importancia de las noticias verificadas.

Vacuna contra  egoísmo (Suing, 2021, May 17).
Científicos y filósofos discuten la urgencia de declarar la utili-

dad pública de los medicamentos y vacunas contra la Covid-19. Las 
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compañías farmacéuticas recibirían los reconocimientos justos por 
sus innovaciones, pero sobre las legítimas ganancias privadas está el 
bienestar general.

En Inglaterra, EE UU, China y otros países avanzan rápidamente 
en la inoculación y, aunque no llegan a la totalidad, donan vacunas a 
países en desarrollo, saben que su prosperidad depende de la globalidad.

Mientras esto ocurre, Latinoamérica se satura de noticias de fraudes, 
privilegios mal habidos y tráfico de medicinas. El temor y el egoísmo 
llevan a condiciones ventajosas para pocos, aunque persista el malestar 
de las mayorías.

Se ha dicho que las causas del atraso no están en la ausencia de 
recursos sino en valores retorcidos, en la mínima solidaridad y la falta 
de ética, los sucesos recientes confirman esta tesis.

Día a día caen más personas, se ciegan proyectos, se pierden vidas 
valiosas a consecuencia de inconscientes comportamientos en la pande-
mia. Las autoridades se ven agobiadas por el irrespeto de los ciudadanos 
a los confinamientos. Los círculos de poder que medran del servicio 
público son barreras infranqueables que no permiten alcanzar las metas 
de las políticas públicas.

¿Por qué las potencias económicas son tales, y sus progresos socia-
les y políticos son altos? Tal vez la respuesta está en su solidaridad, en 
velar por la inclusión.

Los ecuatorianos están en riesgo de retrasar más su prosperidad. 
El mal de otros es también el propio. El cambio está en cada persona. 
Las relaciones cotidianas deberían estar guiadas por el bien hacer y el 
bien decir para los demás.

Más ciudadanía comunicacional (Suing, 2021, April 6).
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La ciudadanía comunicacional se construye a través de diálogos 
e interacciones en los espacios públicos, interpela a las autoridades y 
empodera al ciudadano como protagonista de la vida política, supone 
la participación creativa de las personas porque no hay democracia 
política sin democracia comunicacional, como se señaló en el Mutirão 
de comunicação de 2010 (Uganda, 2015).

Los valores colectivos de la ciudadanía comunicacional son libertad, 
igualdad y justicia social, y a nivel individual tolerancia y aceptación 
de las diferencias, pero con el tiempo y fruto de procesos sociales, 
innovaciones tecnológicas y acceso a la educación aparecieron nuevas 
demandas como el diálogo intercultural, la conciencia ecológica, la 
defensa de género, la atención a los refugiados, entre otras, es decir el 
reconocimiento de la diversidad como vía para lograr sociedades más 
justas y equitativas.

Edificar la ciudadanía requiere de la participación de las personas 
en los medios de comunicación, sin embargo, aunque existen leyes 
y prácticas periodísticas las voces ciudadanas en las noticias y en la 
opinión pública respecto a temas emergentes son escazas, el riesgo 
que esto implica es hacer invisibles intereses y aspiraciones de muchos 
grupos, así como menguar la calidad de la convivencia, la pluralidad 
y multiculturalidad.

Además, las manifestaciones de la ciudadanía comunicacional se 
expresan en formas tradicionales en relación a la Carta de los Derechos 
Humanos. Las razones están en las líneas editoriales, la economía de 
las empresas periodísticas y las propias agendas de la sociedad civil.
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Quedan elementos para reflexionar críticamente el problema de la 
ciudadanía y velar por las libertades y obligaciones de los individuos, 
de las comunidades y del Estado.

Edificar la normalidad (Suing, 2021, April 6).
La transición hacia la “nueva normalidad”, como se califican a las 

relaciones sociales y productivas post COVID-19, es una oportunidad 
para sentar bases sólidas de sistemas eficientes que privilegien el bien-
estar y la equidad.

Se anticipan cambios en el trabajo, la comunicación, la educación y 
más, que exigirán inversiones para establecer redes de contactos entre 
oferentes y demandantes, pero también mayores vinculaciones con los 
ciudadanos, para que sean vistos como personas y no como simples 
clientes, es decir poseedores de derechos y obligaciones.

Las premisas del volumen, lo masivo y homogéneo que buscaba 
un “estándar” para el público avanzan hacia lo particular. La persona-
lización del consumo se logró a través de modelos matemáticos que 
sobre la base de perfiles de compras anticipaban o creaban nuevas 
necesidades. Durante el Covid-19 se ha puesto en debate la importancia 
de proteger los datos y que solo bajo circunstancias extraordinarias se 
permita el monitoreo de los habitantes. Queda en evidencia la urgencia 
de condiciones éticas y de políticas públicas para que la atención de los 
particulares ocurra a partir del consenso.

De regreso a empresas, aulas, fábricas y a otros sitios deberá acatarse 
el distanciamiento social porque de lo contrario el rebrote de contagios, 
de acuerdo a los expertos, puede ser severo. Aún con las vacunas habrá 
que mantener los nuevos protocolos y, de a poco, descubrir cómo coha-
bitar de manera respetuosa entre personas y la naturaleza.
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No es ficción lo que ocurre, está en juego la vida humana. Cuesta 
mucho asimilar que la historia dio un giro. El “nuevo mundo” trae opor-
tunidades para celebrar la existencia desde la comprensión. El pasado 
reciente se caracterizó por las polaridades, las antípodas de desarrollo 
y subdesarrollo, de ganadores y perdedores que derivó en pánico pla-
netario donde el único bando que tiene sentido es el de la existencia.

En los albores de un previsible cambio de época en la historia uni-
versal las claves del futuro están, sin lugar a dudas, en la colaboración, 
el entendimiento, en la paz. El modelo de vida en familia puede encerrar 
las claves que la sociedad debería asumir desde ahora.

¿Qué piden los ciudadanos durante y para después del COVID-19? 
(Suing, 2020, April 13).

Parecería un Perogrullo mencionar las demandas de los ciudadanos 
en estos momentos, es obvio que requieren, entre otros elementos, 
transparencia y verdad en los mensajes, liderazgo auténtico en sus 
autoridades y que los habitantes de cada barrio, de cada hogar cumplan 
de la mejor forma con las precauciones sanitarias.

Las causas y los responsables directos de la crisis se identificarán 
después, ahora corresponde buscar las formas, acciones y compromisos 
para menguar los impactos negativos de la pandemia. La solución está 
en manos de todos porque desde los comportamientos mínimos hasta 
las grandes acciones afectarán al entorno

Una rápida revisión de los titulares de las columnas de opinión 
publicadas durante la crisis, en los diarios relevantes de Iberoamérica, 
muestra que algunas de las palabras más destacadas son cambio, con-
finamiento, distanciamiento, estrategia, leyes, miseria, solidaridad, 
tiempo y vulnerabilidad, es decir los temas de salud, economía y política 

https://abelsuing.wordpress.com/2020/04/14/que-piden-los-ciudadanos-durante-y-para-despues-del-covid-19/
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permanecen en la agenda mediática, parece que aún resta para que los 
intereses de los gobiernos giren hacia un enfoque de valores ciudadanos, 
donde juntos dirigentes y dirigidos ubiquen y construyan un mundo 
diferente a partir de hoy.

En esta convergencia valdría recuperar las propuestas que filósofos 
como Adela Cortina y Jesús Conill han mantenido, por ejemplo, los 
valores de la ética cívica: libertad, igualdad, solidaridad, respecto activo 
y diálogo, en éstos estarían las claves del futuro.

Desde la administración de los recursos, en una crisis mundial sin 
precedentes, y en la misma línea de civismo podría abrirse un debate 
para que los sistemas financieros tomen en serio la economía ética, que 
según Conill (2017), implica

“una ética de la responsabilidad o, mejor, de la corresponsabilidad, 
orientada por la justicia, el cuidado y la solidaridad: no sólo personal, 
sino social e institucional; no sólo del desinterés, sino capaz de cribar 
y orientar el complicado mundo de los intereses; no sólo basada 
en convicciones y principios, sino atenta a las consecuencias, a los 
peligros y los riesgos de las acciones y decisiones en el ejercicio 
del creciente poder interventor en la naturaleza y en la sociedad”.

Por lo dicho, las interrogantes que surgen en varios niveles ya 
habrían sido anticipadas, las repuestas están en una toma de conciencia 
que permita comprender que solo juntos se llegará a las soluciones, no 
habría otro camino.
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Vieses inconscientes e diversidade nas organizações: 
uma abordagem contra o preconceito a partir da 

comunicação e da neurociência

Melanie Retz Godoy dos Santos Zwicker1

Francisco Rolfsen Belda2

Falar sobre “vieses inconscientes” nas organizações, seja por meio 
de treinamentos corporativos, pelas mídias sociais ou como base em 
discussões para implementação de políticas internas, é uma forma nova 
e eficiente de abordar o problema do preconceito e contribuir para a 
valorização da diversidade nas organizações. Este artigo se baseia em 
estudo exploratório sobre o tema e na experiência da primeira autora 
com treinamentos em organizações, durante a pandemia de Covid-19, 
sobre vieses inconscientes e valorização da diversidade.

O avanço das neurociências mostra que grande parte das decisões e 
comportamentos dos indivíduos é promovida de maneira inconsciente 
pelo cérebro, por meio dos chamados “vieses inconscientes”. Estas trilhas 
preferenciais automatizadas do cérebro ajudam o indivíduo a reagir de 
maneira mais rápida, quase instantânea, utilizando atalhos construídos 
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no cérebro humano tanto por mecanismos de adaptação, ao longo de 
milhões de anos de evolução, quanto pela cultura em que se está inserido 
e pelas experiências de vida de cada um.

Vieses inconscientes fornecem informações para direcionar a ação 
do indivíduo, afastando-o do perigo, detectando alegria ou hostilidade 
em um rosto, esboçando a personalidade de alguém para possibilitar 
melhor interação e levando-o a tomar decisões rápidas baseadas em 
experiências anteriores. No entanto, esses julgamentos instantâneos 
do inconsciente, que acontecem em milissegundos, são padronizados, 
estereotipados e, muitas vezes, preconceituosos, podendo levar a com-
portamentos injustos e escolhas indesejadas.

Por exemplo, ao longo da vida, um indivíduo vê muito mais líderes 
homens do que mulheres à frente de organizações e, com isso, incons-
cientemente, é possível que ele venha a agir no sentido de favorecer um 
homem numa eventual disputa por um posto de liderança profissional 
devido a uma crença difusa de que seria mais “natural” que ele (e não 
ela) se adeque a essa posição. Da mesma maneira, tende-se a favorecer 
homens brancos cisgêneros para cargos de liderança, pois foram eles 
que mais ocuparam esses postos nas organizações ao longo da histó-
ria. Igualmente, ao longo da vida somos expostos a uma infinidade de 
ambientes que dificultam ou mesmo impossibilitam acesso a pessoas 
portadoras de necessidades especiais, como cadeirantes ou pessoas com 
deficiência visual, então normalizamos essa exclusão e deixamos de 
notar a falta de oportunidades para esses profissionais.

Além disso, as pessoas tendem a desenvolver vieses inconscientes que 
valorizam características semelhantes às que lhes são próprias. Quando 
um indivíduo conhece uma pessoa, instantaneamente a categoriza de 
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acordo com suas características e julga se ela pertence ao “seu grupo” ou 
a um “grupo diferente”. Tende-se então a favorecer – sem consciência 
disso – a pessoa com quem se tem mais similaridades, seja de gênero, 
faixa etária, classe social, estilo de personalidade, cidade natal, posi-
cionamento político, estilo de vestuário, entre outros. Portanto, vieses 
podem levar a falta de isonomia, injustiças e erros diversos em processos 
de recrutamento e seleção, em promoções, na construção de times, na 
elaboração de organogramas corporativos, na escolha de membros de 
uma equipe para desenvolvimento de projetos, entre outras situações, 
interferindo em todos os resultados de uma organização.

A discussão desse tema no ambiente organizacional deve enfatizar 
que todos os seres humanos têm vieses inconscientes, que nos condu-
zem a comportamentos e pensamentos estereotipados e preconceituosos 
mesmo sem querer, já que isso faz parte do modus operandi do cérebro 
humano. Tal abordagem ajuda as pessoas a refletirem sobre o próprio 
preconceito e possibilita maior abertura para se pensar sobre a diversi-
dade e inclusão. A experiência comum mostra que, quando se fala sobre 
preconceito, as pessoas geralmente pensam e opinam sobre si mesmas 
com a associação “sou uma pessoa boa / não tenho preconceito”, e com 
isso se fecham para a informação. Já quando as informamos sobre tais 
mecanismos do cérebro humano, inclusive do cérebro das “pessoas 
boas”, essa informação quebra a barreira inicial advinda do sentimento 
de autopreservação, estimulando a reflexão sobre o assunto.

Vale ressaltar que, além de necessária de um ponto de vista social e 
epistemológico, a diversidade pode ser também valiosa quando usada 
estrategicamente como uma força criativa e propulsora para o desen-
volvimento de produtos, processos e serviços inovadores, sobretudo 
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nas indústrias culturais e na educação. Só é possível compreender os 
problemas da sociedade e desenvolver produtos e serviços mais ade-
quados se, em seu público interno, a empresa conseguir representar a 
variedade da população e com isso entender suas demandas.

Sendo assim, fica evidente a importância de se abordar e discutir 
o tema dos vieses inconscientes em programas de treinamento, ações 
de comunicação voltadas a mídias sociais, organização de processos 
de recrutamento e seleção, em linha com as políticas de valorização da 
diversidade e inclusão na cultura organizacional. Fazer as pessoas se 
abrirem para o diferente não é um processo fácil, mas, especialmente 
em um país tão diverso como o Brasil e ao mesmo tempo com tanta 
desigualdade social, é algo não só necessário, mas urgente.

Os Vieses Inconscientes

Como visto, grande parte das decisões que os seres humanos tomam 
diariamente é feita de maneira inconsciente pelo nosso cérebro, por 
meio dos chamados vieses inconscientes – trilhas preferenciais do 
cérebro que nos ajudam a responder rapidamente às demandas do dia 
a dia. A mente inconsciente é capaz de processar uma quantidade de 
informação absurdamente maior do que a mente consciente. Com isso, 
nos faz reagir e tomar decisões de maneira quase instantânea, utilizando 
atalhos que foram construídos no cérebro.

O fato é que, graças aos vieses, não enxergamos a realidade como 
ela é, mas temos um jeito próprio, exclusivo, mas também enviesado, de 
ver o mundo. Conforme afirma Eagleman (2015, p. 83),“cada cérebro 
carrega sua própria verdade”. O pesquisador afirma que “por toda a vida, 
nosso cérebro se reescreve para criar circuitos dedicados às missões que 
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praticamos, sejam andar, surfar, correr, nadar ou dirigir” (p. 99), o que 
permite ao ser humano realizar várias ações sem grande esforço mental:

Essa capacidade de gravar programas na estrutura do cérebro é 
um de seus truques mais poderosos. Para resolver o problema do 
movimento complexo usando muito pouca energia pela conexão de 
circuitos indicados no hardware. Depois de gravadas nos circuitos 
do cérebro, essas habilidades podem ser realizadas sem pensar – 
sem esforço consciente – e isso libera recursos, permitindo que o 
eu consciente se dedique a outras tarefas e as absorva. (Eagleman, 
2015, pp. 99-101).

No entanto, ele destaca que há uma consequência para esta automa-
tização, pois “as novas habilidades caem abaixo do alcance do nosso 
acesso consciente” (pp. 100), ou seja, são levadas a uma parte do cérebro 
em que não há o monitoramento da consciência.

Você perde acesso aos programas sofisticados que rodam interna-
mente [no cérebro] e assim não sabe exatamente como faz o que 
faz. Quando sobe uma escada, você não faz ideia de como calcula 
as dezenas de microcorreções de seu equilíbrio corporal e como sua 
língua se mexe dinamicamente para produzir sons corretos do seu 
idioma. (Eagleman, 2015, pp. 99-101)

E não são apenas ações motoras que automatizamos:

O mesmo trabalho de bastidores acontece com as ideias. Leva-
mos o crédito consciente por todas as nossas suposições, como se 
tivéssemos o trabalho árduo de gerá-las. Porém, na realidade, seu 
cérebro inconsciente esteve trabalhando nas ideias – consolidando 
lembranças, experimentando novas combinações, avaliando as 
consequências por horas ou meses antes que elas surgissem em 
sua consciência e você dissesse “acabei de pensar em uma coisa!”. 
(Eagleman, 2015, pp. 103-104)
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Por que temos vieses inconscientes? Como o cérebro precisa lidar 
com muitas informações que chegam a todo momento pelo sistema 
sensorial e a quantidade de dados é bastante elevada, filtra-se o que se 
considera mais importante de acordo com nossas vivências anteriores, 
definindo atalhos e trilhas preferenciais que nos possibilitem agir com 
rapidez. Sem esses atalhos teríamos que parar para pensar cada vez 
que fôssemos dar um passo, abrir uma porta, pronunciar uma palavra, 
piscar os olhos. Esses processos fazem com que tenhamos agilidade 
para fazer todas essas coisas de modo automático, sem ter que pensar.

No entanto, os padrões do cérebro são definidos pelo efeito acumula-
tivo das situações a que uma pessoa foi exposta durante a vida e podem 
levar a nos comportarmos de uma maneira que não gostaríamos sem 
sequer perceber. Os chamados vieses inconscientes são essa maneira 
parcial e “distorcida” que cada um tem de ver o mundo à sua própria 
maneira, influenciado por suas vivências anteriores e pelos costumes 
da sociedade e grupos em que está inserido. É como se utilizássemos 
“óculos coloridos” cuja lente é tingida de acordo com os grupos aos 
quais pertencemos, a nossa história de vida e também por caracterís-
ticas que vieram da evolução do homem. E só conhecemos o mundo 
através dessas lentes e não como ele é de fato. É preciso ter em mente 
que o indivíduo sempre fala ou se posiciona a partir da sua realidade, 
com os seus “óculos sociais” construídos com base nas suas vivências, 
privilégios ou desprivilégios, – e nem sempre consegue compreender 
a realidade do outro.

Outro ponto a ser considerado é que o inconsciente pode processar 
bem mais informação do que a mente consciente:
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Nosso cérebro consciente pode processar cerca de quarenta ou 
sessenta bits por segundo, mais ou menos o conteúdo de uma frase 
curta. Nosso cérebro inconsciente tem uma capacidade muito maior. 
O sistema visual, por exemplo, pode lidar com cerca de 10 milhões 
de bits por segundo. Consequentemente, o córtex visual primário 
pode transmitir apenas uma pequena fração disso para nossa mente 
consciente. E assim, entre a vasta percepção sensorial inconsciente 
e a limitada percepção consciente há um sistema de “filtros cogniti-
vos”. Esses filtros estabelecem o melhor palpite do que seja relevante 
ou importante, transmitem essa informação para a consciência e 
censuram o resto. (Mlodinow, 2018, p. 194)

O inconsciente fornece informações extremamente relevantes para 
direcionar rapidamente a ação de uma pessoa, por exemplo, para afas-
tá-la de uma situação de perigo desviando a direção do carro e evitando 
um acidente ou levando a mão ao rosto para se proteger de uma bola 
que chega em alta velocidade. Também ajuda a detectar as emoções do 
outro por meio das expressões faciais e facilitar a interação, a perceber a 
alegria ou a hostilidade em um rosto ou voz. Fornece informações para 
esboçar a personalidade de alguém e possibilitar um melhor diálogo. 
Tudo isso ajuda os seres humanos a tomarem decisões mais rápidas 
baseadas em experiências anteriores através da associação de memórias.

Por outro lado, como comentado, esses julgamentos instantâneos 
do inconsciente, que ocorrem numa milésima parte de segundo, são 
preconceituosos, tendenciosos e padronizados podendo, em determi-
nadas situações, afastar as melhores decisões e até mesmo distorcer a 
realidade. Por exemplo, um estudo de Halberstadt et al. (2020) indicou 
que professores têm tendência a interpretar mais raiva nas expressões 
de alunos negros do que nas de alunos brancos, mesmo quando não há 
indícios de raiva nas expressões desses alunos. Ou seja, apresentam 
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um “viés racializado da raiva” e isso pode induzir a mais advertências, 
suspensões e respostas mais agressivas.

Conforme Mlodinow (2018, p. 199), o que vemos e o que não vemos 
“também depende do que estamos acostumados a ver e das nossas 
expectativas”. Nesse sentido, é preciso que estejamos atentos à existência 
dos vieses e o quanto eles interferem no dia a dia, nas nossas relações 
uns com os outros e podem gerar situações de exclusão, preconceito 
e a manutenção de privilégios histórica e socialmente consolidados.

Como Formam-se os Vieses

Pra começar, muitos dos nossos vieses são heranças que foram 
se estabelecendo ao longo de bilhões de anos, com a evolução da 
humanidade, como o medo do escuro que nos manteve afastado dos 
perigos invisíveis, a rejeição ao amargo que nos afasta dos venenos, a 
preferência por alimentos altamente calóricos que foram fundamentais 
para a sobrevivência da espécie, a repulsa a certos odores que serviram 
para nos afastar de alimentos estragados. Temos também a influência da 
cultura, dos costumes e das memórias que vão moldando quem somos 
e nossa forma de enxergar o mundo e agir sobre ele.

Marquez (2004), na epígrafe de sua autobiografia Viver para contar, 
diz que “a vida de uma pessoa não é o que lhe aconteceu e sim o que 
ela lembra e como lembra”. De fato, é o conjunto de memórias de cada 
indivíduo que determina sua personalidade e tem relação intrínseca com 
sua identidade. Para Halbwachs (1990), um indivíduo é a intersecção 
dos vários grupos a que pertence. Cada indivíduo extrai memórias de 
uma variedade de grupos e as organiza de formas diferentes. Segundo 
Izquierdo (2002, p. 10) “procuramos laços, geralmente culturais ou de 
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afinidades, e, com base em nossas memórias comuns, formamos grupos: 
comarcas, tribos, povos, cidades, comunidades, países. Consideramo-nos 
membros de civilizações inteiras e isso nos dá segurança, porque nos 
proporciona conforto e identidade coletiva”. Nosso repertório faz com 
que cada um de nós seja o que é e molda nossa percepção, nosso olhar, 
nossas ações, nossas tomadas de decisão.

A nossa percepção é influenciada por pelas vivências anteriores, 
portanto, é enviesada, parcial, “deformada”. De acordo com Bergson 
(1999), não há percepção que não esteja impregnada de lembranças. 
Aquilo que já vivemos se reflete no nosso modo de ser e enxergar as 
coisas hoje. Até o direcionamento do nosso foco atencional, que nos 
permite prestar atenção em algo, é moldado por lembranças. Uma mulher 
grávida acha que, agora que espera um bebê, está encontrando muito 
mais mulheres grávidas do que antes. Ou uma pessoa que compra 
um carro novo pensa que vê muito mais carros iguais ao dela na rua. 
Na verdade, apenas a percepção atual mudou. Memórias, ao longo de 
toda a vida, vão moldando nossa percepção e direcionando nossa ação.

Outro ponto a ser destacado é que o nosso cérebro tem duas formas 
complementares de pensar. Segundo Kahneman (2012), autor do livro 
Rápido e Devagar, temos os Sistemas 1 e 2. O sistema 1 opera de forma 
automática e rápida, com pouco ou nenhum esforço e sem controle 
voluntário. O sistema 2 deposita atenção às atividades mentais que o 
requisitam, envolve escolha, direcionamento da atenção, concentração 
e esforço mental. O primeiro é extremamente rápido, é automático, 
inconsciente, intuitivo e opera com respostas estereotipadas, ele reage, 
julga, opina de maneira instantânea, sem reflexões. E é a partir dele que 
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se formam os vieses inconscientes. O segundo já é consciente, mais 
lento, cognitivo, controlado e exige esforço.

Mischel (2016), autor do livro O teste do Marshmallow, chama 
os sistemas 1 e 2 de “quente” e “frio”. Ele afirma que eles atuam em 
estreita interação no cérebro humano e que o “quente” é emocional, 
reativo e inconsciente enquanto o “frio” – cognitivo, ponderado, lento 
e diligente. Para ele, o sistema quente (sistema límbico ou emocional), 
que está entre as estruturas mais primitivas do cérebro, é quem regula 
os impulsos básicos e as emoções essenciais para a sobrevivência, como 
medo, raiva, fome e sexo. O autor ressalta que a amígdala, que é parte 
do sistema límbico, desempenha papel fundamental nas reações ao medo 
e no comportamento sexual e em outros induzidos pelos apetites. É a 
responsável por mobilizar rapidamente o corpo para a ação.

[a atuação do sistema quente] não dá tempo para pensamentos nem 
reflexões, tampouco para preocupações com as consequências de 
longo prazo. Hoje, nosso sistema límbico ainda atua como o de 
nossos ancestrais. Continua sendo o impulso quente para a ação, 
o Vá!, especializado em respostas rápidas a estímulos emocionais 
fortes e excitantes, que provoca automaticamente prazer, dor e medo. 
(Mischel, 2016, p. 43)

Para o autor, o sistema emocional é movido pela vista, pelo som, pelo 
cheiro, pelo gosto, pelo toque do objeto de desejo, de maneira rápida, 
automática e sem reflexão. É um impulso irracional. As recompensas 
imediatas ativam o sistema quente, que não dá muita importância às 
recompensas postergadas. Quer tudo imediatamente e minimiza o 
valor das recompensas futuras. É ele quem dispara de maneira rápida 
comportamentos impulsivos e reações de defesa ou ataque impetuosos.



894

meistudies

Por outro lado, o sistema frio ou sistema 2 é regido pelo Córtex 
Pré-Frontal, a região mais evoluída do cérebro humano. O Córtex 
Pré-Frontal sustenta as capacidades cognitivas mais elevadas, que nos 
distinguem como seres humanos, regula pensamentos, ações e emoções, 
é crucial para inibir ações inadequadas ou que interfiram na busca de 
nossos objetivos. Nos dá a flexibilidade necessária para redirecionar 
a atenção e ajustar a estratégia, conforme mudam as circunstâncias, 
possibilita comportamentos racionais, ponderados e o autocontrole. 
O sistema frio atua com mais lentidão e também se desenvolve mais 
lentamente só atingindo a maturidade plena por volta dos 25 anos.

Os sistemas quente e frio não têm funcionamento separado, o 
que afasta aquela velha ideia de que razão e emoção são estritamente 
apartadas. Segundo Cosenza e Guerra (2011, p. 76), as neurociências 
têm mostrado que “os processos cognitivos e emocionais estão pro-
fundamente entrelaçados no funcionamento do cérebro e têm tornado 
evidente que as emoções são importantes para que o comportamento 
mais adequado para a sobrevivência seja selecionado em importantes 
momentos da vida dos indivíduos”.

Para Damásio (2012, p. 12), a emoção é parte integrante do processo 
de raciocínio e o auxilia em vez de perturbá-lo, como se costumava 
pensar. Para ele, a emoção tem funcionado no decorrer da evolução de 
modo a abrir a possibilidade de seres vivos agirem de maneira inteli-
gente sem pensar com inteligência. Segundo o neurocientista, quando 
a emoção não figura de modo algum no quadro do raciocínio, como 
ocorre em certas doenças neurológicas, a razão mostra-se falha. Para 
Goleman (2012), quando se investiga por que a evolução da espécie 
humana deu à emoção um papel tão importante em nosso psiquismo, 
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verifica-se que, em momentos decisivos, ocorre uma superação da 
emoção sobre a razão. De acordo com o autor, são as nossas emoções…

que nos orientam quando diante de um impasse e quando temos que 
tomar providências importantes demais para que sejam deixadas a 
cargo unicamente do intelecto – em situações de perigo, na experi-
mentação da dor causada pela perda, na necessidade de não perder a 
perspectiva apesar dos percalços, na ligação com um companheiro, 
na formação de uma família. (Goleman, 2012, p. 46)

O autor ressalta ainda que uma visão da natureza humana que ignore 
o poder das emoções é descabida, destacando que a própria denomina-
ção Homo Sapiens, a espécie pensante, é enganosa sobre o lugar que 
ocupam as emoções em nossas vidas, pois minimiza sua influência 
no ser humano. “Fomos longe demais quando enfatizamos o valor da 
importância puramente racional – do que mede o QI – na vida humana. 
Para o bem ou para o mal, quando as emoções dominam, o intelecto não 
pode nos conduzir a lugar nenhum” (Goleman, 2012, p. 30).

Ainda segundo o autor, o cérebro registra memórias emocionais com 
força especial. O estímulo da amígdala grava na memória a maioria dos 
momentos mais intensos de estímulo emocional, por isso, é bastante 
comum que as pessoas se recordem perfeitamente de momentos de forte 
emoção: do primeiro emprego, do primeiro beijo, do nascimento dos 
filhos, de vencer ou perder uma competição, do primeiro dia na escola, 
de uma briga ou discussão fervorosa, de uma demissão, uma decepção 
com amigo, de um assalto. De acordo com Goleman (2012), quanto mais 
intenso o estímulo da amígdala, mais forte o registro na memória, as 
experiências que mais nos apavoram ou emocionam estão entre nossas 
lembranças indeléveis e direcionam nossa visão de mundo, influenciando 
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nossas tomadas de decisão futuras. E é a partir de toda essa construção 
de memórias que se formam os vieses, esses filtros cognitivos que nos 
levam a agir sem pensar. Sobre isso aponta também Mlodinow:

Os filtros cognitivos do nosso cérebro são moldados com o tempo. 
Cada dia que passa algumas respostas neurais são mais fortalecidas, 
e outras, suprimidas. O resultado é um cérebro bem adaptado ao 
seu ambiente, mas programado para interpretar o mundo através de 
lentes concordes com o que funcionou no passado. Isso permite lidar 
rapidamente com situações conhecidas, mas pode nos restringir na 
resolução de problemas. (Mlodinow, 2018, p. 200)

Divulgar a existência dos vieses inconscientes junto às organizações 
pode ser uma maneira de contribuir para reflexões sobre o aprimora-
mento da gestão no ambiente organizacional, constituindo-se em uma 
nova abordagem contra o preconceito e em instrumento de auxílio para 
o desenvolvimento de estratégias de valorização da diversidade, como 
veremos a seguir.

Vieses Inconscientes e a Comunicação nas Organizações

Apresentar e discutir sobre “vieses inconscientes” nas organizações, 
seja por meio de treinamentos corporativos, pelas mídias sociais ou 
em discussões para implementação de políticas internas de gestão, a 
partir de uma abordagem científica, é uma forma nova e eficiente de se 
abordar o preconceito e contribuir para a valorização da diversidade 
no ambiente corporativo. O conhecimento sobre o funcionamento dos 
vieses inconscientes pode contribuir para facilitar a comunicação interna 
e externa de uma organização, proporcionando uma melhor gestão de 
relacionamentos, clareza de informações e diálogos mais produtivos. 
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Além disso, a valorização da diversidade (no mais amplo sentido da 
palavra) e o estabelecimento de estratégias que a favoreçam inclusão, a 
variedade de ideias e a colaboração no ambiente corporativo são capazes 
de potencializar a inovação e trazer a prosperidade. A organização que 
não inova tem dificuldades para sobreviver e a que não tem diversidade, 
apresenta dificuldades para inovar.

Um ponto que vale o destaque nas organizações é o quanto os vieses 
interferem na comunicação, proporcionando um entendimento diverso 
da mesma mensagem e a importância de se levar isso em consideração 
no ambiente organizacional. Por que há tanto ruído de comunicação 
nas organizações? Quantas vezes não se passa uma mensagem e ela é 
compreendida de forma diferente do que se deseja? Ou quantas vezes 
verifica-se uma interpretação de algo de forma completamente diver-
gente do que o emissor da mensagem esperava? Quando se pensa em 
comunicação corporativa, é preciso ressaltar a dificuldade que temos 
de nos comunicar com eficiência por não levarmos em consideração 
que as pessoas têm vieses inconscientes que afetam sua percepção das 
mensagens. É como se cada um tivesse uma “caixinha” diferente de 
vivências dentro da cabeça que condiciona sua maneira de enxergar o 
mundo, as coisas, as pessoas, os diálogos. Daí a importância do feedback, 
de verificar-se a compreensão de uma mensagem durante uma conversa 
ou instrução.

Além disso, o estado emocional interfere na recepção da mensa-
gem, quando se está sob alto impacto emocional, tende-se a reagir de 
forma mais impulsiva, irracional, a agir movido pelo sistema 1, que é 
baseado nos vieses inconscientes e, nesse sentido, é comum acontecer 
de as pessoas não raciocinarem adequadamente, de dizerem o que 
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conscientemente não gostariam de dizer ou até de terem um “branco”, 
um lapso mental que as impede de acessar prontamente as informações 
que gostariam de comunicar. Essas situações podem causar desconfor-
tos, conflitos e até agressividade. Mas, quando se considera os vieses 
inconscientes, as pessoas passam a dispor de mais “ferramentas” para 
melhor gerir tais situações, de modo a evitar compreensões indevidas 
e erros nos processos de trabalho.

Um ponto de extrema relevância para se considerar em treinamentos 
sobre vieses em organizações é que muitas das ações que os seres huma-
nos tomam e pensam ter feito conscientemente por uma determinada 
razão podem, de fato, terem sido tomadas por outra razão inconsciente. 
“Você pode ter certeza de que aceitou um emprego por representar um 
desafio, mas na verdade talvez estivesse mais interessado no prestígio. 
Poderia jurar que gosta daquele amigo pelo senso de humor, mas talvez 
goste por causa do sorriso, que lembra o da sua mãe” (Mlodinow, 2013, 
p. 27). De acordo com o autor, “o comportamento humano é produto 
de um interminável fluxo de percepções, sentimentos e pensamentos 
tanto no plano consciente quanto inconsciente [e esta] noção de que não 
estamos cientes da causa de boa parte do nosso comportamento pode 
ser difícil de aceitar” (p. 23), ainda que o inconsciente exerça grande 
influência sobre grande parte das nossas ações.

Também pensando no mundo corporativo (ou mesmo fora 
dele), há outro fator sobre os vieses a ser levado em consideração. 
Para Mlodinow (2013, p. 27), “as pessoas têm um desejo básico de 
se sentirem bem consigo mesmas” e, por isso, tendem a desenvolver 
vieses inconscientes que valorizam características semelhantes às delas. 
Ao conhecermos uma pessoa, por exemplo, prontamente a reconhecemos 
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como similar ao nosso grupo ou a um grupo diferente. Se faz parte do 
nosso, a tendência é que a favoreçamos em detrimento da que não faz, 
da que não tem similaridades conosco. Essa semelhança pode ser em 
relação a uma série de variáveis como gênero, raça, faixa etária, classe 
social, temperamento, caráter, estilo de personalidade, posicionamento 
político, gosto, sotaque, entre outros. O fato é que, inconscientemente, 
muitas vezes, tendemos a favorecer, nos mais diferentes sentidos, pes-
soas que sejam do nosso grupo.

Gostamos mais de pessoas apenas por estarmos associados a elas 
de alguma forma – tem um corolário natural: também tendemos a 
favorecer membros do nosso grupo nos relacionamentos sociais e nos 
negócios, e a avaliarmos o trabalho e o produto deles de maneiras 
mais favorável do que faríamos em outras circunstâncias, mesmo 
quando pensamos que estamos tratando todo mundo de forma igua-
litária. (Mlodinow, 2013, p. 199)

De acordo com Sapolsky (Big Think, 2017), uma das características 
mais terríveis do comportamento humano é que, assim como outros 
primatas, somos programados a uma dicotomia social – dividimos o 
mundo entre os “nós” e os “eles”. “Nós transformamos o mundo em um 
‘nós’ e ‘eles’ e não gostamos muito ‘deles’ e geralmente exageramos o 
quanto ‘nós’ somos maravilhosos, generosos...”. Além disso, decidimos 
quem faz parte do nosso grupo ou não em milissegundos, julgando pela 
aparência, atributos físicos, cor da pele, raça, vestimentas, entre outros. 
E isso interfere na maneira como interagimos com essas pessoas, a 
quem damos oportunidades, a quem favorecemos, a quem procuramos 
auxiliar, a quem oferecemos um cargo.



900

meistudies

Em uma entrevista de emprego, por exemplo, é comum que o avalia-
dor – mesmo os experientes – selecione como o melhor candidato aquele 
que tem similaridades com ele em algum sentido e não o que de fato tem 
melhores habilidades e competências para determinada vaga. E, como 
isso acontece de forma inconsciente, é corriqueiro que, em seguida, ele 
encontre justificativas racionais para sua escolha. No fundo, ele acha 
que sua decisão foi motivada por uma “intuição”, que nada mais é do 
que um viés inconsciente. E essa tal “intuição” pode tanto funcionar 
muito bem – por exemplo, por advir de experiências anteriores com 
perfis parecidos que funcionam para determinado tipo de vaga – como 
ser bastante falha – resultando apenas em preconceito com o diferente.

Assim, homens tendem a favorecer homens, mulheres tendem favo-
recer mulheres, brancos favorecem brancos, negros favorecem negros, 
médicos favorecem médicos e assim por diante, tudo inconscientemente. 
Além disso, temos uma tendência a gostar de pertencer a grupos pode-
rosos, levando a privilegiar tais grupos como forma inconsciente de 
nos incluir neles, daí decorre o fato de mulheres escolherem homens 
ou de colaboradores favorecerem o líder em vez de seus pares ou seus 
liderados.

Banaji (Serious Science, 2013) comprovou em um experimento 
científico que usamos partes diferentes do nosso cérebro para pensar 
sobre pessoas que são análogas a nós mesmos e as diferentes de nós. 
Segundo ela, os neurônios utilizados para pensar sobre os similares 
estão numa região – a área central do córtex pré-frontal medial – que é 
usada para pensar sobre si. “Eu represento pessoas similares a mim no 
mesmo local do cérebro que represento a mim mesma e pessoas que 
não são similares a mim são representadas numa parte mais dorsal do 
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córtex pré-frontal medial”, diz a pesquisadora. E ela alerta que nós não 
percebemos que isso acontece e pensamos que estamos tratando a todos 
igualmente. Mas não estamos.

Banaji (Serious Science, 2013) cita um outro estudo, feito por pes-
quisadores na Itália, em que se apresenta um vídeo para os participantes, 
no qual se assiste a uma injeção sendo aplicada na mão de uma pessoa 
e se vê a agulha sendo inserida na pele. Enquanto os participantes 
assistiam, foi medido o grau de suor nas mãos deles para descobrir o 
seu grau de aversão à cena. O resultado foi que as pessoas tinham mais 
aflição quando a cor da pele da pessoa apresentada no vídeo atingida 
pela agulha se assemelhava à cor da sua própria pele.

Sapolsky (2021, pp. 88-89) diz “que nosso cérebro está incrivelmente 
afinado com a cor da nossa pele” e temos alta capacidade de identifica-
ção da raça mesmo quando mostramos a foto de um rosto por menos de 
um décimo de segundo (cem milissegundos). O mais surpreendente – e 
perverso – é que temos uma resposta fisiológica automática de medo 
e autopreservação quando nos deparamos com o diferente: “basta uma 
exposição de 50 milisegundos ao rosto de alguém de outra raça para ativar 
a amígdala” (p. 381), que é a região responsável para nos alertar para 
uma situação de perigo e disparar mecanismos que nos preparam para a 
luta ou a fuga. Já se temos uma exposição maior à tal foto, percebemos 
uma inibição da amígdala pelas áreas mais conscientes do cérebro:

Se brancos veem o rosto de um negro numa velocidade subliminar, a 
amígdala se ativa. Mas se a imagem for exibida por tempo suficiente 
para haver o processamento consciente, então o córtex cingulado 
anterior e o cognitivo cpfdl [córtex pré-frontal dorsolateral] se 
ativam e inibem a amígdala. É o córtex frontal exercendo controle 
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executivo sobre a resposta mais profunda e sombria da amígdala. 
(Sapolsky, 2021, p. 88)

Também é destacado por Sapolsky (2021, p. 381) que a área fusiforme 
de faces – responsável pelo reconhecimento facial – “não se ativa com 
tanta intensidade quanto faria para rostos da mesma raça”, o que torna 
mais difícil a identificação do indivíduo de raça diferentes da nossa, 
fazendo com que consideremos mais a pertença ao grupo diferente do 
que a identidade individual.

Nesse sentido, muitas vezes precisamos “brigar” com uma resposta 
fisiológica do nosso corpo e trazermos mais à consciência essa informa-
ção para nos mostrarmos mais abertos e receptivos a pessoas de raças e 
etnias diferentes, superando esse mecanismo “tribal” do nosso cérebro.

Além do viés de raça, outros vieses são muito presentes na socie-
dade e sua superação em âmbito organizacional exige grande esforço. 
Madalozzo (2016), que aborda os vieses inconscientes e equidade de 
gênero no mundo corporativo, ressalta que a presença de mulheres em 
cargos executivos evoluiu de 6% para 14% de 2001 a 2010, mas que esse 
crescimento ainda é muito pequeno. Ela questiona: “Como temos uma 
entrada tão forte de mulheres no sistema educacional, principalmente no 
ensino superior, e não conseguimos mover essa curva?” (p. 22). De acordo 
com a publicação, se os dados comprovam que igualdade de gênero faz 
bem para os negócios, se diversos estudos que vêm sendo realizados 
há mais de duas décadas e atestam isso, se as mulheres representam 
mais de 50% das pessoas formadas nas universidades desde 1999, se 
constituem pelo menos 40% da população economicamente ativa desde 
1995, por que ainda representam somente 14% dos quadros executivos 
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e 10% do Congresso e Câmaras Legislativas Municipais e Estaduais? 
E ainda: por que ganham menos do que os homens? Segundo os espe-
cialistas, isso se deve em grande parte aos vieses, especialmente ao forte 
e equivocado viés, herdado historicamente, de que a mulher deve ser 
ligada ao lar, à maternidade, ao cuidado enquanto que o homem teria 
maior capacidade de trabalho.

É preciso enfatizar ainda que, quando se pensa em vieses incons-
cientes, não se trata de falar apenas sobre raça, idade, gênero, orienta-
ção sexual, classe social ou necessidades especiais. Há vieses que não 
são tão óbvios e que, justamente por isso, não são tão questionados. 
Um sotaque característico de uma região, uma voz rouca, uma peça de 
vestuário, um posicionamento político, uma postura ou expressão, um 
nariz torto, uma semelhança fisionômica com alguém com quem bri-
gamos na infância, por exemplo, tudo isso pode influenciar na tomada 
de decisão inconscientemente, levando-nos a escolher uma pessoa em 
detrimento de outra para um cargo ou para compor a equipe.

Um estudo de Todorov (2017), pesquisador de Princeton, analisou 
milhares de faces e descobriu o ser humano faz julgamentos em milis-
segundos baseados em característica físicas, demorando de cinquenta 
a cem milissegundos para ter uma primeira impressão. Ele ressalta 
que julgamos competência, agressividade, extroversão por caracterís-
ticas físicas. Por exemplo, pessoas que apresentam a parte interna da 
sobrancelha mais rebaixada são identificadas como mais agressivas e 
menos confiáveis enquanto as que têm essa parte da sobrancelha elevada 
como mais dóceis e confiáveis. Julgamos as pessoas que têm olhos 
mais próximos como menos competentes do que as com olhos mais 
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separados. E por conta desses julgamentos instantâneos, cometem-se 
muitos erros de avaliação.

Tolstoi-Miller (TEDx Talks, 2017) afirma que um recrutador leva 
cerca de seis segundos para avaliar um currículo e, nesse processo, os 
vieses têm muita influência, são eles que determinam se um currículo 
vai pra “pilha do não” ou para a “pilha do sim”, referindo-se às pilhas 
de nomes que serão chamados para uma entrevista ou descartados. E aí 
qualquer endereço de e-mail estranho, roupa da foto, palavra com erro 
de grafia, nome de faculdade pode influenciar a decisão. Tolstoi-Mil-
ler conta que em uma ocasião em que atuou como recrutadora tinha 
certeza de que uma candidata seria contratada, pois era extremamente 
competente e a que mais se encaixava no perfil da vaga, mas ela não foi 
aprovada. Quando a recrutadora perguntou ao gerente por que a des-
cartou, ele atribuiu a decisão a um pressentimento, e justificou: “você 
notou que ela usava sapatos de salto brancos? Ninguém usa sapatos de 
salto brancos depois de um dia de trabalho”. Assim, julgam-se pessoas 
com base em banalidades, sem consciência.

A própria Tolstoi-Miller diz ter descoberto, após muita reflexão, que 
tinha um viés inconsciente contra vestidos vermelhos de bolinha e que, 
antes que tivesse identificado tal viés, chegou a descartar uma candidata 
simplesmente por isso. Hoje, conhecendo esse seu próprio viés, passou 
a gerenciá-lo para não cometer injustiças. A recrutadora afirma que 
nossos medos delineiam nossas decisões, o medo de cometer um erro, 
de não pertencimento, de perder o emprego e da própria mudança. E as 
decisões que tomamos, em sua maioria, são as que nos fazem sentir a 
salvo, mesmo que não sejam as melhores de fato.
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Vale ressaltar também que líderes e gestores organizacionais ten-
dem a selecionar pessoas que se parecem com eles para suas equipes, 
quando deveriam buscar pessoas com habilidades, personalidade e perfis 
distintos para um time mais completo e versátil.

Mas, afinal, como é possível se livrar dos vieses, ou ao menos 
minimizar seus efeitos? De fato, não vem ao caso tentarmos nos livrar 
dos vieses, até porque os atalhos que proporcionam os vieses são meca-
nismos que contribuem para o bom funcionamento do cérebro, para 
que ele tenha velocidade de ação, para que se consiga realizar tarefas 
com eficiência e agilidade, e é impossível se livrar deles. Mas algumas 
estratégias podem ajudar no ambiente organizacional:

1. Desenvolver treinamentos sobre o que são vieses inconscien-
tes, como influenciam os indivíduos a pensar e agir, além 
de formas de minimizá-los. Palestras internas, minicursos 
para grupos de colaboradores, workshops com líderes e 
gestores podem ser elaborados. A informação de que todos 
temos vieses inconscientes e, por isso, somos parciais, ten-
denciosos e, muitas vezes, agimos de maneira preconcebida, 
costuma gerar reflexões profundas já que essa abordagem 
sobre o preconceito implica em perceber que mesmo as pes-
soas consideradas “boas” são parciais e inconscientemente 
agem de forma a favorecer os similares. Além disso, por 
meio do conhecimento e da autorreflexão, é possível que os 
indivíduos identifiquem alguns de seus vieses e os geren-
ciem. Ficar alerta à existência deles já ajuda a não cometer 
injustiças, a buscar ajuda para solucionar problemas mais 
facilmente, a compartilhar ideias.

2. Valorizar a diversidade na organização e criar representati-
vidade de grupos distintos nos postos de liderança. Desen-
volver estratégias e políticas de valorização da diversidade, 
dar oportunidades a indivíduos de diversas raças, gêneros, 
orientações sexuais, classes sociais, faixas etárias, portadores 
de necessidades especiais e com diferentes habilidades e 
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deficiências. Mas não adianta só colocar pessoas em cargos de 
liderança, é preciso dar-lhes treinamento, acompanhamento, 
voz e poder de atuação.

3. Tomar decisões importantes coletivamente. Vieses incons-
cientes são difíceis de se detectar e de mudar – justamente 
por serem inconscientes. Despertar a consciência da neces-
sidade de tomar decisões compartilhadas para minimizar os 
vieses em momentos específicos e para não agir de forma 
automática, preconcebida ou estereotipada nas situações em 
que se sabe de que um viés pode ser prejudicial (como em 
processos seletivos, promoções, apontamento para novos 
projetos, demissões, escalação de um time e até para um 
almoço de trabalho) ajuda a tomar decisões melhores e 
mais justas.

4. Evitar decisões importantes quando em múltiplas tarefas 
ou sob estresse. Vieses são prevalentes quando se está rea-
lizando várias tarefas ao mesmo tempo, quando a pessoa 
está distraída, cansada, ansiosa ou sob pressão, ansiedade ou 
estresse. Por isso, é preciso atentar para tomadas de decisões 
nessas situações.

5. Questionar as primeiras impressões e a intuição. Fazemos 
prejulgamentos a todo momento pela aparência física, por 
banalidades, pelo vocabulário, por formas de agir... A pri-
meira impressão interfere na maneira com que vamos lidar 
com uma pessoa, dar abertura a ela, depositar confiança. 
Por isso, questionar primeiras impressões é fundamental.

6. Reconhecer situações em que os enganos são prováveis: 
de acordo com Kahneman (2012), erros do pensamento 
intuitivo são difíceis de prevenir e nem sempre podem ser 
evitados se o sistema 2 (racional) não oferecer alguma pista. 
Ele acrescenta que viver em vigilância contínua, questionando 
sempre o próprio pensamento, para detectar os vieses também 
é impraticável e que o melhor que se pode fazer é aprender 
a reconhecer situações em que os enganos são prováveis e 
se esforçar para evitar erros significativos quando há muita 
coisa em jogo.
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7. Estimular pessoas diferentes a encontrarem pontos em 
comum. Proporcionar dinâmicas, rodas de conversa, grupos 
de afinidade, momentos de integração para que pessoas 
diferentes tenham a possibilidade de encontrar coisas em 
comum com seus colegas de trabalho: filmes, hobbies, 
esportes favoritos, times, filhos, rotinas pós-trabalho... Isso 
porque, conforme Sapolsky (Big Think, 2017), quando 
encontramos semelhanças com pessoas diferentes, podemos 
trazê-las rapidamente do grupo do “eles” para o grupo do 
“nós” e mostrar ao nosso cérebro que não precisamos enxer-
gá-las como ameaça, o que modifica nosso comportamento 
em relação a elas. Por exemplo, segundo o pesquisador, 
alguém de outra raça pode ser classificado como diferente 
por uma pessoa, mas quando coloca um boné do time dela, 
em milissegundos, passa ser visto como parte do grupo, 
como “nós”. Nesse sentido, também vale estimular o espírito 
de coletividade, de abertura para diálogo e cooperação no 
interior da organização.

Enfim, essas são apenas algumas das formas de estimular o conhe-
cimento sobre os vieses, com o objetivo de diminuir o preconceito e 
potencializar a discussão sobre o assunto na busca de estratégias que 
favoreçam a diversidade e a inclusão de forma efetiva e justa, seja no 
âmbito organizacional ou fora dele, resultando em oportunidades mais 
igualitárias e melhores condições de vida e trabalho para todos.

Considerações Finais

O conhecimento sobre os vieses inconscientes pode contribuir para 
um novo olhar sobre a gestão de pessoas em ambiente corporativo. 
Fica evidente a necessidade de se apresentar e discutir esses mecanismos 
de funcionamento do cérebro, ressaltando como essas trilhas preferen-
ciais nos fazem agir de forma inconsciente e, muitas vezes, segrega-
dora, parcial e injusta. Faz-se urgente na nossa sociedade implementar 
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estratégias de valorização da diversidade e inclusão nas organizações 
– em sentido amplo – que possibilitem oportunidades reais de qualidade 
de vida e bem-estar para todos.

Cabe enfatizar que, como cada um de nós tem vieses inconscientes 
diferentes, temos visões de mundo distintas e essa diversidade é valiosa 
quando usada estrategicamente na resolução de problemas complexos. 
Vieses diferentes se complementam e, sem dúvida, podem significar 
uma grande potência de inovação no ambiente corporativo. Sobreviver 
às transformações do mercado sem cultivar uma equipe diversa pode 
ser extremamente desafiador no mundo atual. A diversidade é a força 
propulsora para o desenvolvimento de produtos, processos e serviços 
inovadores que possam proporcionar o aumento da lucratividade nas 
organizações contemporâneas.

Para começar, é preciso ampliar a definição do termo e entender 
que “diversidade” nos quadros internos de uma organização implica 
em incluir pessoas de diversas origens, raças, etnias, culturas, crenças, 
religiões, graus de escolaridade, faixas etárias, tipos de personalida-
des, com diferentes experiências, competências, graus de introversão 
e extroversão, formas de pensar, mentalidades, maneiras de trabalhar 
e também com diferentes potenciais, limitações e deficiências. Só será 
possível compreender os problemas da sociedade e desenvolver produtos 
e serviços mais adequados se, em seu público interno, a organização 
conseguir representar a variedade da população.

Para isso, políticas de valorização da diversidade na cultura organiza-
cional são cruciais para a mudança, buscando valorizar e reunir pessoas 
que pensam, criam e interagem de formas diversas. Definitivamente, 
esse processo não é fácil, uma vez que, como visto, o cérebro tende 
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a favorecer a busca de pessoas parecidas conosco. Para crescer com 
inovação e justiça social, é preciso ir além desse condicionamento, com-
preendendo e disseminando o valor das diferenças dos seres humanos 
como elemento qualitativo nas organizações.
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Há um consenso na esfera acadêmica sobre uma virada da teoria demo-
crática para a democracia deliberativa na década de 90 (Dryzek, 2000), 
especialmente a partir dos estudos de Habermas acerca dos modelos 
normativos democráticos, chegando à ideia de Rawls, sobre uma socie-
dade democrática ordenada enquanto uma democracia deliberativa.

Para Avritzer (2002), além da superação de uma concepção agregada 
ao voto, outros elementos caracterizam a democracia deliberativa: a 
relação entre a racionalidade política e a ideia de mudança, justifica-
ção de preferências e tomadas de decisões, a inclusão do indivíduo 
nos processos de produção de normas-ações e a ideia de construção 
institucional, já que o processo envolve a procura por instituições que 
efetivem as preferências dos cidadãos.
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Trata-se de uma teoria normativa que tem como objetivo intensificar 
a democracia, através de modos mais justos e democráticos de lidar 
com o pluralismo. “Ela é, na verdade, uma ampliação da democracia 
representativa” (Chambers, 2009, p. 241).

Para Fishkin (2015, p. 13), “a democracia dá voz a nós, o povo”. 
Mas deveria incluir realmente todo o povo. Que essa seria condição 
fundamental da democracia e um dos grandes desafios tem sido justa-
mente refletir como conquistar, de fato, uma democracia participativa, 
onde todos se sintam motivados a ponderar sobre as decisões.

Marques (2009, p. 11) reflete que o tema da deliberação ainda se 
apresenta como referência fundamental para os pesquisadores que inves-
tigam a formação de uma esfera pública de discussão ampliada, capaz 
de construir um sistema democrático caracterizado pela aproximação 
entre governos e governados.

A autora defende a deliberação como um processo comunicativo de 
problematização de questões de interesse geral, que se consolida em 
longo prazo e através de práticas capazes de articular as pessoas nas 
diversas arenas (formais e informais) da esfera pública. Essa prática se 
daria por uma relação de interdependência entre o poder argumentativo 
e o poder comunicativo.

Uma das arenas deliberativas de discussão ampliada são os Con-
selhos, que são, em seu sentido mais geral, coletivos ou agrupamentos 
de pessoas que deliberam e que tomam decisões sobre alguma coisa. 
Segundo Teixeira (2001, p. 690), apareceram na antiguidade e hoje são 
muitos, em formas, denominações e organizações diversas e presentes 
nas mais diferentes áreas de atividade humana. Teriam a função de 
intermediação entre a sociedade e o Estado, debatendo e refletindo ideias 
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e concepções restritas ou mais amplas para influenciar a dinâmica de 
políticas públicas em todas as instâncias.

Os Conselhos se constituem ou deveriam se constituir como espaços 
de participação, emancipação, cidadania e autonomia popular, fundamen-
tais para o avanço das políticas públicas. Esses espaços democráticos 
de participação cidadã de um município são compostos por represen-
tantes da administração pública municipal e da sociedade civil que se 
reúnem, num local de fácil acesso e com pautas e datas determinadas 
antecipadamente, para discutir os planos de ação da cidade.

Atualmente, o contexto da pandemia ocasionou um esforço coletivo 
em criar novas estratégias para dar continuidade às diversas atividades do 
dia a dia. Assim, esses colegiados deliberativos optaram por aplicativos 
de videoconferência como o Zoom e o Google Meet para a realização 
de suas discussões.

Nesse sentido, esta proposta analisou a qualidade deliberativa nas 
discussões do Conselho Municipal de Educação (CME) da cidade de 
Campinas/SP, de maneira online, pelas plataformas de videoconferência 
por meio da análise do Discourse Quality Index (DQI), a fim de veri-
ficar se possibilitam altos níveis de deliberação como nas discussões 
presenciais, face a face, desses colegiados.

A pesquisa apontou que as reuniões deliberativas de conselhos como 
o Conselho Municipal de Educação de Campinas, mantém o mesmo 
nível de qualidade apresentado em reuniões presenciais face a face, em 
ambientes controlados, pois apresentam índices de categoria de análise 
e dinâmicas de qualidade semelhantes a de reuniões presenciais já tão 
mensuradas por outros pesquisadores.
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A Deliberação, o Face a Face e o Online

Já está claro e é consensual que na década de 90 houve uma virada 
da teoria democrática para a democracia deliberativa (Dryzek, 2000). 
E Avritzer (2002) acredita que tanto a conceituação do termo deliberação 
quanto a sua prática são os principais fatores que contribuíram para esta 
virada no cenário acadêmico.

Em seu ensaio “Deliberação e legitimidade democrática”, Joshua 
Cohen (2009, p. 85) foi objetivo na conceituação: “por democracia 
deliberativa entendo, aproximadamente, uma associação cujas relações 
são governadas pela deliberação pública de seus membros”, e uma 
associação como ele mesmo completa, “que trata a própria democracia 
como ideal político fundamental”.

Nesta dinâmica, as decisões e possíveis soluções são definidas através 
da troca de razões aceitas de maneira mútua, levando a um entendimento 
final por todos os envolvidos. A deliberação não seria simplesmente 
um processo de trocas discursivas regidas por normas e princípios, 
mas um processo cheio de conexões entre diferentes esferas e atores 
políticos e sociais, com o objetivo de avaliar e compreender questões 
de ordem geral e coletiva. Trata-se de um instrumento de construção 
de cidadania, já que pode instaurar uma dinâmica de interlocução face 
a face (Marques, 2009).

Marques (2009) acredita que uma esfera pública de discussão 
ampliada pode aproximar substancialmente as instâncias formais de 
governo e os espaços informais de conversação cívica, o que potencializa 
um cenário mais favorável para o sistema democrático.
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Segundo Mansbridge (2009), em bom funcionamento, um sistema 
deliberativo adota as melhores ideias sobre os problemas políticos, 
auxilia a intercompreensão entre seus participantes e sobre o contexto 
em que vivem, e auxilia nas melhorias sociais de modo geral.

Assim a deliberação passou a ser foco central dos estudos sobre 
democracia deliberativa, entendida como um processo social comuni-
cativo, onde os indivíduos têm a oportunidade de apresentar suas ideias, 
posições, preferências e demandas, debatendo e validando argumentos 
e justificações baseados no respeito e na reciprocidade, a deliberação 
tornou-se um dos temas centrais da Teoria Democrática Contemporânea.

Destaca-se o engajamento do filósofo alemão Jürgen Habermas 
(1987, 1992, 1996, 2005, 2006), que é o pioneiro acerca dos estudos 
sobre a noção de deliberação pública, muito atrelada ao conceito de 
esfera pública.

Em um modelo procedimental que se interessa pela função epistêmica 
da negociação, Habermas (2011) elege como características da delibe-
ração a racionalidade argumentativa, inclusão, não coerção e igualdade 
moral e política entre os participantes. O principal objetivo de seus 
estudos, nesse sentido, foi estabelecer princípios formais de interação 
para assegurar a legitimidade das discussões e mediar conflitos que 
surgem nas sociedades diversas. Ele também defendeu uma articulação 
entre o discurso institucional e a conversação cívica entre os cidadãos.

E é por conta da perspectiva de articulação entre esses dois proces-
sos deliberativos, que Marques (2009, 2010) afirma que a deliberação 
atrai a atenção de problemas relacionados a diferentes demandas e 
necessidades. A autora contextualiza que entre os princípios normativos 
que guiam a deliberação e a esfera pública, destacam-se: a paridade de 
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status, onde todos têm o direito de manifestar-se, a transparência e a 
publicidade, que permite premissas acessíveis e entendíveis a todos, 
a inclusão de todos no processo de justificação e argumentação, a 
racionalidade como a capacidade de transformar uma questão comum 
a todos, e a reciprocidade, intensamente relacionada à empatia, para 
adotar o ponto de vista alheio.

Chambers (2009) explica, de modo geral, que a deliberação é o 
debate e a discussão que têm como objetivo produzir opiniões racionais, 
bem informadas e fundamentadas, que devem ser revisadas à luz de 
novas discussões, informações e demandas. Embora o consenso não seja 
imperativo ao final e embora os indivíduos persigam os seus interesses, 
a pluralidade e a coletividade devem legitimar os resultados.

A autora destaca que os teóricos da democracia deliberativa buscam 
responder como a deliberação pode materializar preferências, mediar 
interesses privados, diferenças, empoderar marginalizados, promover 
e/ou favorecer a integração e o reconhecimento, produzir opiniões, 
políticas e consensos.

Trata-se de um processo de difícil realização empírica, segundo 
os autores aqui apresentados, porque demanda princípios normativos 
exigentes que definam as trocas argumentativas, como igualdade, 
reflexividade, publicidade, reciprocidade, accountability, autonomia, 
ausência de coerção e respeito mútuo.

Seyla Banhabib, James Bohman, John Dryzek, Joshua Cohen, 
Dennis Thompson e Amy Guttman também defendem a deliberação 
discursiva como uma alternativa aos modelos democráticos tradicio-
nais. Eles rearticulam pressupostos e conceitos clássicos às demandas 
democráticas contemporâneas e destacam a participação da sociedade 
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civil e uma gestão pública que atenda ao multiculturalismo, ao plura-
lismo político-social e à maior transparência nos processos decisórios 
das questões públicas.

De maneira geral, os autores concordam que é necessário decidir 
sobre uma agenda, uma demanda, em seguida propor soluções para 
esta agenda, sustentar tais soluções por meio de razões consistentes e 
enfim, apresentar uma alternativa. Importante destacar que os resultados 
desse “grande acordo” são “democraticamente legítimos” se objetos de 
um “acordo livre e razoável entre iguais”. E também se as instituições 
providenciarem uma estrutura para a formação das vontades, onde pos-
sam determinar se há igualdade, autonomia e se a deliberação é livre e 
racional (Cohen, 2009, p. 92)

Este autor argumenta que as implicações de um compromisso com 
decisões deliberativas para os termos da associação social carregam um 
acordo para promover o bem comum e a autonomia individual.

Deliberação Face a Face

Em um de seus artigos, Sampaio et al. (2011) versaram sobre as deli-
berações ampliadas ou restritas, conforme o título do artigo, que apresenta 
as duas formas de deliberação esquadrinhadas por Chambers (2009) e 
propõem a possibilidade de uma deliberação integrada.

Esses autores, sob perspectivas de outros clássicos, exploram os 
conceitos de mini públicos nas discussões restritas, e de discurso, nas 
discussões ampliadas, e apresentam a ideia de uma deliberação integrada 
que se beneficie das duas modalidades, numa dinâmica que dê atenção 
aos mini públicos e que depois amplie as discussões para envolver 
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novos e mais participantes, considerando a ampliação do debate e a 
valorização de uma democracia deliberativa.

Colegiados deliberativos como os conselhos municipais, nosso 
objeto de estudo, numa dinâmica de discussão restrita, podem ter ou não 
a efetividade na ampliação do debate, nas discussões que impactam a 
vida da comunidade, nas tomadas de decisão, dependendo da qualidade 
da deliberação.

Outra literatura emergente tem ressaltado o potencial das tecnolo-
gias digitais na preservação e fortalecimento da democracia, e como 
possibilidade de novas práticas e novas ações políticas. Governos, 
empresas e atores da sociedade civil já implementaram e continuam 
implementando iniciativas digitais para boas práticas de democracia 
digital e deliberativa.

As potencialidades de interação com o uso das tecnologias de comuni-
cação teriam a capacidade de influenciar na participação e envolvimento 
dos cidadãos na vida pública. Assim, a Online Deliberation (OD) é a 
relação entre democracia e tecnologia que busca por uma solução mais 
válida e justa. “Ela pode trazer à tona modos de lidar com conflitos que 
de outra forma não encontrariam solução”. (Sampaio et al., 2012, p. 472)

Segundo Jensen et al. (2012), a internet se destaca, nesse sentido, 
possibilitando a reverberação de vozes, segmentos, de representativi-
dade, o que não garante o engajamento dos cidadãos nem contempla a 
questão da inclusão digital, de configuração dos sistemas midiáticos e 
das instituições políticas.

Com o anúncio da pandemia no Brasil, que ocorreu na segunda 
quinzena do mês de março de 2020, a sociedade civil organizada ade-
riu em massa às reuniões digitais, através de aplicativos como Zoom, 
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Google Meet, Microsoft Teams, entre outros. Tal estratégia, segundo 
representantes desses colegiados, tem ajudado demasiadamente na 
continuidade das discussões, no andamento dos trabalhos, na realiza-
ção das deliberações, na formalização das tomadas de decisão. Atores 
e esferas já estão familiarizados com tais plataformas, já incorporadas 
nas dinâmicas atuais.

Contudo, faltam estudos empíricos que atestem a efetividade e qua-
lidade das deliberações nesses espaços e nessas condições, pretensão 
deste artigo em relação a um colegiado específico de deliberação da 
sociedade civil organizada. Além da internet, esses espaços de mini 
públicos tornam-se então objetos de pesquisa para verificação de poten-
cial para revigoramento da democracia deliberativa quando possibilitam 
uma discussão com qualidade.

A Qualidade do Processo Deliberativo do Conselho Municipal de 
Educação de Campinas por Meio dos Aplicativos de Videoconferência

Reiteramos que o contexto da pandemia ocasionou um esforço 
coletivo em criar novas estratégias para dar continuidade às diversas 
atividades do dia a dia, em inúmeros ramos, setores, áreas. Assim, esses 
colegiados deliberativos que escolhemos estudar também optaram por 
aplicativos de videoconferência como o Zoom e o Google Meet para a 
realização de suas discussões.

O Google Meet se popularizou durante a pandemia. É uma ferramenta 
que possibilita realizar videochamada gratuita em qualquer dispositivo 
que tenha acesso à internet. Com ele, é possível, em tempo real, realizar 
aulas e reuniões em chamadas com áudio, vídeo e bate-papo. Existem 
também as opções de gravar a chamada e salvar tudo que for escrito 
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no chat. Segundo as informações básicas do próprio Google Meet, 
qualquer pessoa com uma conta Google pode criar chamadas com até 
100 participantes e de até 60 minutos. Para maior tempo e número de 
pessoas, a conta deverá ser paga.

Importante destacar que o Conselho Municipal de Educação (CME) 
é um órgão colegiado e permanente do Sistema Municipal de Ensino, 
política e administrativamente autônomo. Tem caráter deliberativo, 
normativo, consultivo e fiscalizador e tem como finalidade assegurar 
aos grupos representativos da comunidade o direito de participar da 
definição das diretrizes da educação no âmbito municipal, concorrendo 
para elevar a qualidade dos serviços educacionais.

A existência desse Conselho Municipal como Instituição encontra 
respaldo na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), nº 9394/96, e no Plano Nacional de 
Educação (PNE), como estratégia da meta 19 (19.5), que versa sobre 
estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares como 
instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educa-
cional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 
assegurando as condições de funcionamento autônomo.

Em Campinas, o Conselho Municipal de Educação foi criado 
através da Lei 8.869, de 24 de junho de 1996. Assim, esta proposta 
analisou a qualidade deliberativa nas discussões do Conselho Munici-
pal de Educação (CME) da cidade de Campinas/SP, pelas plataformas 
de videoconferência, por meio da análise do Discourse Quality Index 
(DQI), a fim de verificar se possibilitam qualidade e/ou altos níveis de 
deliberação como é possível constatar nas discussões presenciais, face 
a face, já comprovadas em outros estudos acerca desses colegiados.
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De acordo com Steenberger et al (2003), o Discourse Quality Index 
(DQI) ou Índice de Qualidade do Discurso, é um instrumento de medição 
da qualidade deliberativa, embasado nos estudos de Habermas (ética 
do discurso) e de outros teóricos, e que pode ser aplicado de forma 
fácil e confiável.

O índice utiliza o discurso como sua unidade de análise e categorias 
de decodificação, que seguem de perto os princípios da ética do discurso, 
de Habermas. São elas: a Participação (que se refere sobre a capaci-
dade de um palestrante participar livremente de um debate), o Nível 
de Justificação (que se refere à natureza de justificativa das demandas) 
sob quatro níveis (sem justificativa, justificativa inferior, justificativa 
qualificada e justificativa sofisticada), o Conteúdo das Justificativas 
(declaração explícita, declaração neutra, declaração explícita do bem 
comum em termos utilitários e em termos do princípio da diferença), 
o Respeito (sem respeito, respeito implícito e respeito explícito), e a 
Política Construtiva ou Consenso (política posicional, proposta alter-
nativa e proposta de medição).

Assim, observamos três reuniões do Conselho Municipal de Educação 
(CME) de Campinas, mas analisamos apenas a 8ª Reunião Ordinária, 
realizada no dia 02 (dois) de setembro de 2021, por meio do aplicativo 
Google Meet, com início às nove horas da manhã e término às 10h16. 
A reunião, anunciada por e-mail, já com a pauta, com todas as orien-
tações e o link de acesso, foi presidida pelo presidente e secretário de 
Educação do município de Campinas, José Tadeu Jorge, e contou com 
a participação de 17 conselheiros.

A reunião seguiu a pauta, que tinha como objetivos: 1 - aprovar a 
Ata da 6ª Reunião Ordinária do CME, de 01/07/2021; 2 - dar resposta 
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ao Ofício no 276/2021 – 33a PJ PAA no 62.0713.0030457/2020-6; 
3 - organizar o texto do CME com as considerações técnicas, sobre 
o Projeto de Lei 46/2020 que dispõe da Gestão Democrática do sis-
tema municipal de ensino; 4 - distribuir os Projetos de Lei 113/2021, 
162/2021, 164/2021, 169/2021, 172/2021 e 209/2021, para consulta 
e parecer do CME, conforme art. 16 da Lei Municipal 15029/2015; e 
5 - indicar novos membros do CME para a Comissão Coordenadora 
para o Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação 
de Campinas – PME (atualização da PORTARIA SME Nº 42/2016, 
art. 3º, inciso II).

O secretário de Educação e presidente do referido conselho, José 
Tadeu Jorge, realizou a abertura da reunião com a leitura da Ata da 6ª 
reunião, já que a 7ª reunião não deu quórum. Após a leitura, ele abriu 
o momento para votação, aprovação e possíveis observações acerca 
dos assuntos tratados na ocasião. Sem manifestação contrária, a ata foi 
aprovada por unanimidade.

Sobre o segundo assunto, uma solicitação feita pelo Ministério Público 
de Campinas, o presidente explicou que o promotor teria solicitado as 
avaliações referentes ao Plano Municipal de Educação, mais especifica-
mente sobre o cumprimento das metas para o biênio 2018 e 2019, com 
avaliação prevista para 2021, durante o Fórum Municipal de Educação 
de 2019. Deliberou-se por responder ao Ministério Público, então, que 
essa avaliação sobre o referido biênio acontecerá em novembro.

Neste momento, um dos conselhos solicitou a palavra, fazendo uma 
observação sobre a avaliação do PME. De acordo com o conselheiro, as 
avaliações, que deveriam dar subsídio para melhorar o planejamento, 
acabam travando os avanços devido ao recorte temporal. Para este 
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conselheiro, as avaliações deveriam abordar períodos mais contemporâ-
neos, sobretudo pelo momento pandêmico vivido e a urgência em sanar 
possíveis deficiências. De volta com a palavra, o presidente concordou 
parcialmente com a colocação, afirmando que a avaliação não é realizada 
para fins de planejamento, mas sim de acompanhamento contínuo do 
cenário da educação e que o planejamento também deve ser contínuo. 
Além disso, ele destacou que há as exigências formais dos biênios e que 
neste momento a avaliação é sobre 2018 e 2019. Porém, a avaliação pode 
ser constante nas próprias reuniões do conselho, não necessariamente 
algo realizado apenas no fórum, em 13 e 27 de novembro.

Uma conselheira também pediu a palavra, reforçando que para 
atender as formalidades, o relatório realmente versa sobre 2018 e 2019 
e que o conselho pode monitorar constantemente as metas do PME. 
A conselheira destacou que essa avaliação não envolve só a educação 
da rede municipal, mas a educação do município como um todo.

Um terceiro conselheiro falou da confusão temporal que existe 
mesmo. Que durante o último fórum, algumas discussões estavam 
aquém, como a discussão sobre a gestão democrática, por exemplo, e 
sobre outras questões que ainda estão atrasadas.

O presidente colocou que uma reavaliação desse monitoramento 
deve continuar como pauta na próxima reunião. E colocou a resposta 
ao Ministério Público em votação, aprovada por unanimidade.

O terceiro item da pauta diz respeito a resposta do CME à consulta ao 
Conselho relativa ao PL 43.2020, que trata sobre a gestão democrática, já 
discutida em duas reuniões anteriores e prevista no Plano Municipal de 
Educação desde 2015. O presidente explicou que foram encaminhadas 
três contribuições sobre esse PL. Duas delas foram enviadas por duas 
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professoras da Faculdade de Educação da Unicamp e uma encaminhada 
por um dos conselheiros do CME. Essas contribuições também foram 
disponibilizadas junto com a pauta da reunião para apreciação.

O presidente destacou que essa experiência de consulta é uma 
experiência nova e informou que vai encaminhar as contribuições 
como resposta à consulta do PL. E destacou que a função do CME não 
seria discordar ou concordar, mas apenas ser consultado de maneira a 
contribuir para com essas consultas. Ele informou também que outros 
seis Projetos de Leis foram encaminhados ao conselho para consulta.

Um dos conselheiros, sobre essas consultas, colocou que nesta 
primeira experiência, o tempo foi insuficiente para o feedback dessas 
consultas, justamente uma lacuna a ser sanada para os próximos pro-
cessos consultivos.

Dando continuidade à reunião, o presidente solicitou a sugestão dos 
conselheiros sobre essas consultas públicas a fim de melhorar os trâmites.

Outros três conselheiros reiteraram as observações do conselheiro 
sobre essas lacunas no sentido de reafirmar o papel das consultas, de 
possibilitar mais participação nessas consultas, reforçando assim, os 
objetivos da gestão democrática.

O presidente colocou em votação tais manifestações para que se 
tornem um registro de observação para a Câmara. Depois de aprovado 
esse registro, o presidente comunicou que mais seis projetos de Leis 
foram enviados ao Conselho para consulta. E uma conselheira opinou 
por montar uma comissão de análise dessas consultas.

Por sua vez, o presidente fez outra sugestão: de um dos conselhei-
ros assumir a relatoria dos PLs em formato de rodízio. Por exemplo, 
com seis PLs, seriam sorteados seis relatores diferentes, um para cada 
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PL, na produção da contribuição/manifestação sobre o respectivo PL, 
considerando que cada conselheiro representa um segmento. Com a 
concordância de todos, o presidente propôs um sorteio eletrônico.

Um dos conselheiros pediu a palavra para apontar que cada PL versa 
sobre uma temática diferente e os conselheiros poderiam escolher o PL 
de acordo com suas afinidades. Ao contrário, o presidente optou pelo 
sorteio, afirmando que seria interessante contribuir com um tema des-
conhecido, o que leva o conselheiro a buscar mais informações sobre 
determinado assunto. Ficou acordado que o prazo para apreciação e 
contribuição para com esses PLs seria de três a quatro semanas, ou seja, 
a próxima reunião como deadline para as contribuições, 30 de setembro.

Uma das conselheiras, então, explicou como proceder com o sorteio. 
Uma vez realizado o sorteio eletrônico, foi estipulado que as repre-
sentações do conselho sorteadas seriam relacionadas de acordo com a 
ordem numérica dos PLs, respectivamente. Apenas duas representações 
ficaram de fora do rodízio das relatorias.

Um dos conselheiros falou que é possível acompanhar a tramitação 
desses projetos por meio de um link que poderá ser enviado para todos. 
Para finalizar, o presidente apresentou o último assunto da pauta, que 
é a alteração da composição de uma comissão de monitoramento para 
avaliação do Plano Municipal de Educação. Como duas representações 
ficaram desfalcadas por aposentadoria e até falecimento, torna-se neces-
sária a substituição desses membros. Assim sendo, foram sorteados dois 
titulares e dois suplentes para a nova composição.

Duas sorteadas acabaram relatando a indisponibilidade de assumirem 
tal posição e um novo sorteio eletrônico foi realizado, possibilitando a 
renovação desta comissão.
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Por fim, um professor da rede pública apresentou como se deram 
os trâmites para eleição virtual dos representantes dos Conselhos das 
escolas para o próximo mandato, eleição que foi realizada por uma 
empresa apta a fazer esse tipo de processo.

Sem mais a deliberar, o presidente ofereceu a palavra, agradeceu a 
presença e participação de todos e encerrou a reunião, que disponibili-
zou um link no chat para assinatura da lista de presença e também para 
conferência dos sorteios realizados durante a reunião.

Assim, de acordo com o Índice de Qualidade do Discurso (DQI), 
foi possível então mensurar a qualidade deliberativa do Conselho 
Municipal de Educação (CME) do município de Campinas em uma 
reunião virtual, através do Google Meet, considerando os princípios 
delineados por Habermas.

Sobre a categoria Participação, é possível afirmar que foi contem-
plada de maneira constante e completa, desde o convite e anúncio da 
reunião, por e-mail, com a descrição da pauta e disposição de todos os 
documentos necessários para conhecimento e interação dos assuntos 
até os momentos de votação e decisão final sobre os tópicos abordados. 
Destaca-se ainda que todos os participantes tiveram oportunidade de 
participar, ou seja, tiveram direito a voz na discussão sobre cada tópico 
da pauta.

O segundo tópico da pauta foi o que estimulou mais participações. 
Três conselheiros participaram ativamente na deliberação sobre as 
discussões do Fórum Municipal de Educação e sua organização. E aca-
baram acatando a sugestão de um conselheiro sobre analisar o recorte 
temporal de avaliação dos biênios, a fim de tornar as discussões do 
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referido fórum mais atuais e “mais contemporâneas”, como qualificou 
o conselheiro atendido.

Como assunto com mais interferências, o tópico 2 possibilitou tam-
bém avaliar o Nível e o Conteúdo das duas justificações apresentadas. 
As justificativas apresentaram-se como sofisticadas, pois além de duas 
justificativas para uma mesma demanda, não apresentaram dúvidas de 
decodificação, de compreensão pelos demais participantes, sendo ainda 
motivação de avaliação para a próxima reunião.

Acerca do conteúdo dessas justificações, as duas apresentaram-se 
como “Declaração explícita do bem comum e em termos utilitários”, 
pois fazem referência ao “maior bem para o maior número” quando 
colocam a emergência da contemporaneidade da situação do Plano 
Municipal de Educação para sua consequente melhor avaliação, com 
vistas a trazer resultados mais rápidos para o cenário da Educação na 
cidade de Campinas. A segunda justificativa ainda contempla o último 
Fórum Municipal de Educação como exemplo quando o conselheiro 
diz que muitas discussões ficaram aquém, ultrapassadas em relação ao 
que a Educação estava enfrentando no momento do Fórum.

Outros dois tópicos contemplaram de maneira evidente essas três 
categorias de análise (Participação, Nível de Justificação e Conteúdo das 
Justificativas): a forma de análise dos Projetos de Lei (PL) encaminha-
dos ao Conselho para análise e a alteração na composição do referido 
conselho. Como em todos os tópicos, todos tiveram a oportunidade de 
opinar, deliberar, justificar suas preferências. Em relação aos PLs, além 
do presidente, outros quatro conselheiros deliberaram sobre. O primeiro 
levantou a questão da intempestividade para análise dos mesmos. Outros 
três conselheiros reforçaram a demanda, recorrendo ao assunto “gestão 
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democrática”. Afirmaram que mais tempo e melhor organização na dis-
tribuição dos PLs pode contribuir para uma melhor gestão democrática 
da educação, um dos assuntos do momento para este conselho.

Nota-se Participação, Nível de Justificação e Conteúdo dessas jus-
tificações neste tópico. E em ambos os tópicos, a categoria Respeito.

Em relação ao grupo, foi possível aferir o Respeito Implícito em 
três das cinco demandas, pois não há nenhuma declaração explícita 
negativa e nem positiva. Em relação às demandas dos outros, é possível 
verificar o Respeito Explícito, pois duas demandas sugeridas a partir da 
discussão de dois tópicos da pauta foram reiteradas com concordância 
explícita e encaminhadas para análise e consideração. Nesse sentido, 
ainda sobre o indicador Respeito, essas duas demandas apresentaram 
contra-argumentos incluídos e validados, ou seja, os contra-argumentos 
foram reconhecidos e como já mencionado, encaminhados para análise 
e avaliação posterior (reunião seguinte).

 Todas as demandas apresentadas durante a reunião 8º Reunião 
Ordinária do CME de Campinas, apresentaram código 2 para a Política 
Construtiva ou Construção do Consenso, pois todas se enquadram em 
uma proposta de mediação que se encaixa na agenda atual de discussão, 
como previu a pauta. A discussão sobre duas propostas possibilitou 
refletir uma proposta alternativa para um próximo debate.

 É possível afirmar, nesse sentido, que as reuniões deliberativas 
de conselhos como o Conselho Municipal de Educação de Campinas, 
mantém o mesmo nível de qualidade apresentado em reuniões presen-
ciais face a face, em ambientes controlados, pois apresentam índices 
semelhantes de qualidade em suas categorias de análise. Acreditamos 
que essa qualidade se mantém porque as plataformas proporcionam as 
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mesmas ferramentas, interações e possibilidades que uma reunião pre-
sencial apresenta. Erros técnicos e de conexão, que podem prejudicar 
o processo deliberativo, não surgiram na reunião analisada.

Considerações Finais

De fato, não bastam que as ferramentas existam para que a parti-
cipação política e a deliberação aconteçam quando mediadas por uma 
plataforma de reunião online. Neste caso, a deliberação de colegiados 
em ambiente controlado, como o Conselho Municipal de Educação da 
cidade de Campinas, não perdeu a qualidade quando mediada por uma 
plataforma de realização de reuniões online, o Google Meet.

Através do Discouse Quality Index (DQI), foi possível atestar que 
a reunião online, por aplicativo, do Conselho Municipal de Educação 
de Campinas manteve o mesmo nível de qualidade apresentado em 
reuniões presenciais face a face, em ambientes controlados, pois apre-
sentam dinâmicas e índices semelhantes de qualidade nas categorias 
de análise propostas pelo DQI.

Acreditamos que essa qualidade se mantém porque as plataformas 
proporcionam as mesmas ferramentas, interações e possibilidades que 
uma reunião presencial apresenta. Erros técnicos e de conexão, que podem 
prejudicar o processo deliberativo, não surgiram na reunião analisada.

Assim, esses aplicativos possibilitaram a continuidade dessas reuni-
ões tão importantes para as políticas públicas de educação, sem perder 
substância e qualidade durante os meses de pandemia. O município de 
Campinas, por sinal, especificamente a Secretaria Municipal de Educa-
ção, ainda está realizando as reuniões de quase todos os seus Conselhos 
(Conselho Municipal de Educação, Conselho de Acompanhamento e 
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Controle Social do Fundeb e Conselho de Alimentação Escolar) por 
meio desses aplicativos de reunião online. Alguns, inclusive, preten-
dem manter a dinâmica e adotar o formato presencial somente quando 
muito necessário.
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A regulação e o desregulado: os impactos 
da insuficiência da regulação sobre direito 

à comunicação na internet no contexto 
político bolsonarista
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O Parágrafo 9º do Artigo 5º da Constituição Federal do Brasil, em 
resposta à mais de duas décadas de censura promovida pela Ditadura 
Militar brasileira (1964-1985), impõe que seja “livre a expressão da 
atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independen-
temente de censura ou licença” (Constituição da República Federativa 
do Brasil, 1988). No atual contexto de globalização, a norma constitu-
cional responde também à Declaração Universal de Direitos Humanos 
criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1948, que busca 
“que cada indivíduo e cada órgão da sociedade (...) esforce-se, por meio 
do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 
liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional 
e internacional” (Organização das Nações Unidas, 1948). Em ambos 
os documentos, a comunicação é citada como direito irrevogável, mas 
direito para quem?
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Antes de responder a tal questionamento, cabe definir o conceito 
de comunicação que é entendido como um direito. Segundo autores 
como Fisher (1982) e Hamelink (2005) ainda não há uma definição 
consensual sobre aquilo que representaria comunicação no campo do 
direito internacional, e que embasaria a formulação de documentos 
como a Declaração de Direitos Humanos (Fisher, 1982; Hamelink, 
2005). Contudo, para que possamos seguir com a discussão proposta, 
neste trabalho adotamos a perspectiva teórica de Jesús Martín Barbero 
apresentada durante uma entrevista com Maria Immacolata de Lopes em 
2008, na qual entende-se a comunicação como um processo de interação 
social entre indivíduos e determinadas realidades, mediada por aspectos 
culturais, dentre os quais se destacam os meios de comunicação como 
parte desses mediadores (De Lopes, 2008). Dialoga com esta definição, 
a percepção de José Luiz Braga de que atualmente “em todas as demais 
áreas observa-se a comunicação enquanto processo que faz funcionar 
alguma outra atividade ou instância de interesse social-humano – a 
literatura, a linguagem, a política, as trocas econômicas, etc.” (Braga, 
2011, p. 67). O advento de diferentes mídias e uso destas, portanto, 
leva a uma interferência do campo da comunicação em diversos outros 
campos sociais em um processo conhecido como midiatização.

Nesse sentido, entende-se a comunicação como um direito que cabe 
aos mais diversos atores sociais, estendendo-se desde aos indivíduos até 
às organizações comunicacionais com fins lucrativos. No entanto, há 
fatores que imperam sobre a asseguração desse direito e que estimulam 
a regulação estatal de processos envolvendo os mencionados atores 
sociais, dentre os quais se destacam big-techs do mercado de interna-
cional, oligopólios nacionais de meios de comunicação informacional 
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e de entretenimento, figuras políticas, plataformas de streaming, canais 
de TV paga, cidadãos comuns e outros tantos personagens da dinâmica 
social. No cenário atual de expansão das práticas econômicas referen-
tes ao Neoliberalismo3, o capital financeiro pode representar um dos 
mencionados fatores que influenciam na execução do direito à comu-
nicação, ao desequilibrar os processos comunicacionais empoderando 
alguns detentores do direito em detrimento de outros. Organizações 
do setor midiático-comunicacional, por exemplo, ocupam quatro das 
dez opções de ações financeiras mais rentáveis no panorama mundial 
(Sharf, 2016), revelando o poderio desses atores nos jogos de poder que 
formam a sociedade e a necessidade de regulação por parte do Estado, 
visando o bem-estar social.

O processo de regulação é compreendido enquanto “ordenamento 
normativo, historicamente legitimado, que medeia as relações entre 
Estado e sociedade, que busca a solução de conflitos e a compensação 
dos mecanismos de desigualdade e de exclusão próprios do modo de 
produção capitalista” (Krawczyk, 2008, p.798). No âmbito da comu-
nicação, podemos observar uma frequência da regulação estatal no 
sentido de evitar monopólios e oligopólios, priorizar de forma igualitária 
produções que representam a cultura nacional e assegurar o bem-estar 
social ao proteger a dignidade da pessoa. Tendo em vista a premência 
da regulação para impedir o engrandecimento de fatores que podem 
prejudicar a execução do direito à comunicação, e tomando como base 
o panorama exposto, iniciamos a discussão tratando dos meios de comu-
nicação tradicionais (TV e rádio), seus mercados e a regulação a que 

3. Neoliberalismo: vertente econômica que visa a minimização da participação do 
Estado na Economia.
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estão submetidos no Brasil. Respaldando-nos na pesquisa de Eula Cabral 
sobre a concentração do mercado midiático, apreendemos que:

O mapa midiático brasileiro pode ser dividido em duas áreas: 
comunicações (com as mídias tradicionais) e telecomunicações 
(novas mídias). No que tange à radiodifusão (rádio e televisão), é 
assustador detectar que somente seis conglomerados nacionais e 
cinco grupos regionais midiáticos, através de parcerias com grupos 
locais, atingem quase 100% do território brasileiro. Em relação à 
área de telecomunicações, não é diferente. Apenas seis grupos com 
proprietários estrangeiros a comandam no País. (Cabral, 2017, p. 51)

O oligopólio midiático nacional, no que tange às mídias tradicionais, 
potencializa a restrição do acesso populacional à pluralidade de fontes 
informacionais através de fenômenos como o agenda setting4 e a regio-
nalização de pautas tratadas pelas empresas midiáticas, que majoritaria-
mente concentram-se nas áreas Sul e Sudeste do país. As seis empresas 
mencionadas por Cabral são: Globo, SBT, Record, Bandeirantes, Rede 
TV e EBC, as quais somadas comandam mais de 440 sub-emissoras 
no país. Esse tipo de oligopólio é proibido pela Constituição Federal, 
a qual impõe que “os meios de comunicação social não podem, direta 
ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio” (Constituição 
da República Federativa do Brasil, 1988); além disso, o documento 
esclarece que a propriedade de exploração de “serviços de radiodifusão 
sonora, e de sons e imagens” (Constituição da República Federativa 
do Brasil, 1988) compete à União, sendo esta responsável por avaliar 
e ceder canais a emissoras por tempo determinado. A regulação existe, 

4. Agenda setting: capacidade de veículos de imprensa em definir pautas que 
influenciarão o debate público. Constantemente, essa definição de pautas se dá 
pela concordância entre os veículos.
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mas seu descumprimento também é um fato, o qual pode acarretar 
impactos secundários como o acúmulo de poder de influência por parte 
dos donos de conglomerados midiáticos5 e a já mencionada falta de 
pluralidade no conteúdo apresentado ao público, que se tornaria refém 
daquilo que a tão poucos interessa que seja visto.

A discussão sobre TVs por assinatura - o que Cabral chama de 
Telecomunicações (Cabral, 2016) e em termos técnicos compreende-se 
como Serviço de Acesso Condicionado (SeAC) - é mais recente, mas 
não menos ampla. Em 2021, no Brasil, sete grupos oligopolizam o 
mercado de TVs pagas, sendo eles: Claro/Net, Telefônica/Vivo/GVT, 
América Móvil BR, Oi, Tim, Nextel e SKY. A regulação dessa vertente 
mercadológica se dá por meio da Lei 12.485 de 2011, no sentido de 
priorizar produções nacionais a partir da instituição de cotas e de limi-
tar a concentração de propriedade sobre as empresas midiáticas. Ao se 
propor a proteger a cultura nacional e, novamente, evitar oligopólio 
comunicacional, a regulação do direito à comunicação das TVs pagas 
é criticada por diversos setores da sociedade e inclusive pelo próprio 
poder Legislativo responsável pela elaboração do projeto de Lei nº 3.832, 
o qual visa a derrubada de restrições de propriedade de meios e o 
impedimento à compreensão de redes de streaming (como a Netflix) 
enquanto partes do SeAC. A busca pela não regulação desse setor é um 
dos fatores que promove o fortalecimento financeiro dos proprietários 
e dos envolvidos com essas empresas, pendendo a balança ainda mais 
contra a pluralidade e o reconhecimento de produções independentes.

5. Os grupos mencionados possuem representação direta e indireta no Congresso e 
no Governo Bolsonaro. O exemplo mais visível é o da Rede Record que pertence 
ao bispo evangélico Edir Macedo, o qual também é criador do partido político 
Republicanos pertencente ao Centrão da Câmara dos Deputados.
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Nesse contexto, a revolução da Internet no início dos anos 2000 - 
com o advento da Web 2.0 cujos processos tornaram-se colaborativos 
e foram baseados na utilização de softwares sociais - foi vista enquanto 
possível reformuladora do esquema de poderio midiático nacional 
e internacional, pela potencialidade de atribuir àqueles tidos como 
receptores a chance de se comunicar com amplo público e responder 
diretamente aos emissores das mensagens. Mídias sociais, como o Face-
book e o Twitter, nasceram nessa perspectiva de se tornarem canais de 
ampliação comunicacional, superando as barreiras do espaço-tempo e 
proporcionando através de “uma variedade de ferramentas e serviços 
que viabilizam interação direta do usuário em ambientes mediados por 
computador” (Lampe et al., 2011, p. 2). Contudo, o advento de ferra-
mentas como os algoritmos nessas mídias - com o potencial de coleta de 
dados sem consentimento e manipulação das ações internautas a partir 
destes dados - inverte novamente o jogo para o lado dos detentores dos 
meios. A partir da segunda metade da década de 2010, as mídias sociais, 
além de canais de comunicação, tornam-se coletoras de informações 
pessoais e plataformas publicitárias para as mais diversas causas, que 
se propagam proporcionalmente ao investimento financeiro que se faz 
sobre elas. O Legislativo brasileiro trata da regulação do direito à comu-
nicação nessas mídias fundamentalmente na normatização referente ao 
Marco Civil da Internet (Lei Nº 12.965), o qual “estabelece princípios, 
garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina 
as diretrizes para atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios em relação à matéria” (“Marco civil da internet: seus 
direitos e deveres em discussão”, 2014). Essa ação legislativa, como 
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tantas outras referentes ao meio virtual encontra críticas fundamentadas 
no fato de que:

É aspecto intrigante do Marco Civil da Internet a ingenuidade do 
legislador brasileiro de manter a pretensão de solução de problema 
de escala mundial, com efeitos extraterritoriais, por meio de uma lei 
nacional. A própria estrutura da internet permite que as violações dos 
direitos das pessoas ocorram em qualquer parte do mundo, passando 
ao largo da jurisdição brasileira. (Tomasevicius Filho, 2016, p. 277)

A insuficiente regulação e o alto poder de alcance das mídias virtu-
ais fazem delas plataformas propagandísticas oficiais de muitos atores 
sociais, principalmente aqueles envolvidos na arena política que buscam 
estabelecer contato direto e amplo com o público. O aproveitamento de 
brechas legislativas para dinamizar estratégias de comunicação política 
podem ser averiguados com base em episódios de disseminação de fake 
news e coleta não autorizada de dados para manipulação do público-alvo, 
durante períodos eleitorais em diversos países, inclusive no Brasil de 
2018. Segundo Dowbor, episódios como esses e suas decorrentes crises 
políticas demonstram uma disritmia sistêmica entre o esgotamento da 
credibilidade de instituições políticas e o avanço tecnológico fora de 
série pelo qual passamos na atualidade (Dowbor, 2018). A prova dessa 
disritmia é que pautas como fake news, Proteção de Dados e Direito 
ao Esquecimento surgiram para discussão nos âmbitos legislativo e 
judiciário do Brasil tempos depois de escândalos que as envolviam em 
processos eleitorais e que não foram punidos.

É justamente nessa esfera que a seção empírica do trabalho se fun-
damenta. Tendo em vista que o direito à comunicação é comum a todos 
e que a regulação estatal se dá no sentido de proteger a execução desse 
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direito, quais seriam os impactos da não regulação ou da insuficiência 
desta sobre o direito à comunicação na esfera política? Para responder 
quais seriam esses impactos, o presente trabalho trata da questão que 
envolve o Governo Bolsonaro e a propaganda da medicação precoce 
para prevenção do coronavírus, a Cloroquina e sua variação Hidroxi-
cloroquina, no ano de 2021.

Os Impactos da Falta de Regulação no Direito à Comunicação Política

Jair Messias Bolsonaro foi eleito para a presidência do Brasil em 28 
de outubro de 2018. Antes disso, o político havia prestado serviços ao 
Exército Nacional, chegando ao posto de capitão, e integrado o Con-
gresso Nacional por 28 anos como deputado federal, representando o 
estado do Rio de Janeiro. A campanha eleitoral bolsonarista de 2018 foi 
marcada por uma retórica antissistema6 aliada ao extenso uso das mídias 
sociais como principal canal de contato com o público e de arrecadação 
de recursos. Dez dias antes de que a votação do segundo turno fosse 
realizada, a Folha de S. Paulo publicou uma reportagem investigativa na 
qual revelava que empresários brasileiros haviam financiado ilicitamente 
campanhas de fake news contra o adversário de Bolsonaro, Fernando 
Haddad (PT), no Whatsapp (Mello, 2018). Esse episódio contribuiu 
para motivar ações de membros do Congresso Nacional no sentido de 
impedir a disseminação de fake news e desinformação (Rodrigues et al., 
2020) mesmo assim, Bolsonaro foi eleito com 55,13% dos votos válidos 
e chegou à presidência do Brasil em 1 de janeiro de 2019.

6. Entende-se como Antissistema o movimento de rechaço às instituições democráticas 
tidas como fonte de burocracia e corrupção.
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Bolsonaro governou por pouco mais de um ano antes que a Orga-
nização Mundial da Saúde declarasse que a variante do coronavírus 
Sars-Cov-2 (descoberta em dezembro de 2019 por cientistas chineses 
após a alta incidência anômala de pneumonia na cidade de Wuhan) havia 
se disseminado ao redor do mundo e alcançado o status de pandemia. 
O anúncio da OMS foi feito no dia 11 de março de 2020, mesma data 
em que Jair Bolsonaro afirmou ““Eu não acho, eu não sou médico, eu 
não sou infectologista. O que eu ouvi até o momento, outras gripes 
mataram mais do que essa” (Bolsonaro, 2020). Negar a potencialidade 
de afetação do coronavírus se tornou parte da retórica bolsonarista, 
assim como criticar a cobertura da imprensa sobre a situação do país em 
meio à pandemia. Em ações como a entrega de bananas7 a jornalistas 
que faziam a cobertura do Palácio da Alvorada, o político deixou claro 
sua rivalização com veículos que não estariam alinhados ao Governo 
e intensificou sua ação comunicacional em redes sociais.

Além da tentativa de driblar a imprensa no contato com o público, 
a ação de Bolsonaro nas mídias sociais é vista como consequência da 
não regulação desses meios no que tange à comunicação política, haja 
visto que no caso de propagandas eleitorais, por exemplo, o Tribunal 
Superior Eleitoral cita apenas que a propaganda pode ser feita em pla-
taformas online, nos sites do candidato, do partido ou da coligação e

Também por meio de mensagens eletrônicas, em blogs, nas redes 
sociais e em sites de mensagens instantâneas. Mas está proibida 
em sites de pessoas jurídicas, em sites oficiais ou hospedados por 

7. Em 4 de março de 2020, Bolsonaro levou um humorista à porta do Palácio da 
Alvorada para que este entregasse bananas aos jornalistas que estavam trabalhando 
na cobertura noticiosa do local.
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órgãos da administração pública e por meio da venda de cadastros 
de endereços eletrônicos (Câmara dos Deputados, 2018, )

Essa insuficiência na regulação permitiu que Bolsonaro buscasse 
mudar o foco da discussão pública, que cobrava ações efetivas de sua 
gestão em meio a pandemia, ao defender o uso do composto químico 
Cloroquina como medicação preventiva e tratativa a Covid-19, doença 
provocada pela infecção com o Sars-Cov-2. A Cloroquina, assim 
como sua variante Hidroxicloroquina, não têm eficácia comprovada 
cientificamente e, pelo contrário, tem representado um risco à saúde 
humana aumentando a taxa de mortalidade em decorrência de seu uso 
em tratamentos da Covid-19, conforme detalha a pesquisa “Mortality 
outcomes with hydroxychloroquine and chloroquine in COVID-19 
from an international collaborative meta-analysis of randomized trials” 
(Axfors et al., 2021). Mesmo assim, Bolsonaro continua a defender 
publicamente o medicamento em vários canais de contato com o público, 
mas principalmente em suas mídias sociais, sem que sofra retaliação 
efetiva por parte de outros poderes estatais. Dizemos ‘efetiva’ indo de 
encontro à pesquisa do instituto Datafolha divulgada em 14 de maio de 
2021, em que 82% dos cidadãos consultados opinaram que a Comissão 
Parlamentar de Inquérito, instaurada para investigar a gestão da pan-
demia pelo Governo Federal, consistiria apenas em uma encenação e 
não resultaria em medidas punitivas ao político (“Maioria aprova CPI 
da Covid, mas não acredita em seus resultados”, 2021).

Dessa forma, para que se compreenda as estratégias propagandís-
ticas de Bolsonaro quanto a defesa do uso da Cloroquina, viabilizadas 
pela insuficiência de regulação do direito à comunicação nas mídias 
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sociais, bem como seus possíveis impactos nas mais diversas esferas da 
sociedade, realizamos a análise de uma das lives feitas pelo político e 
divulgada em seu canal no Youtube. O estudo desse caso foi feito com 
base na metodologia de Análise de Conteúdo Relacional, proposta por 
Laurence Bardin, a qual projeta a compreensão de temáticas empregadas 
nas construções textuais com base nos procedimentos de: organização 
através de leitura flutuante; codificação, ou seja, estabelecimento de 
unidades de registro, como palavras ou expressões pertinentes ao estudo; 
classificação, em que consta o relacionamento de unidades de registro a 
unidades de contexto, ou seja, seções textuais com as temáticas a serem 
categorizadas; interpretação de resultados (Bardin, 1991). Assim, no 
conteúdo analisado, demarcamos a palavra “Cloroquina” como unidade 
de contexto que aparecia na fala de Bolsonaro ou que subentendia-se na 
mesma (vide Anexo 1 com texto completo). A palavra foi associada aos 
contextos em que constava, formando assim as categorias de estratégia 
propagandística de Bolsonaro. Na fase de interpretação dos resultados, 
destacamos falhas e fraquezas da regulação do direito à comunicação 
das mídias sociais que poderiam evitar a ação controversa de Bolsonaro 
e os possíveis impactos dessa conjuntura. A tabela a seguir foi cons-
truída com base na transcrição da live presidencial de 06 de maio de 
2021 - dia em que uma sessão de tamanho atípico da live bolsonarista 
(realizada com recorrência semanal ao longo de 2021) foi dedicada à 
propaganda do medicamento - a qual foi transmitida diretamente no 
canal Jair Bolsonaro no Youtube e linkada às redes sociais do mesmo.
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Tabela 1
Contextos de citações à cloroquina na live de 06 de maio de 2021

Estratégia de Comunicação Política de 
Bolsonaro Número de citações (diretas e indiretas)

Crítica a setores como a imprensa e o 
Legislativo por rechaçarem o uso de 
Cloroquina

7

Exemplo de pessoas que usaram Cloroquina 5

Defesa da eficácia da Cloroquina como 
medicamento de combate ao coronavírus 4

Nota. Elaboração própria com base na transcrição da live de Jair Bolsonaro de 06 de 
maio de 2021. Citações realizadas entre 18min5s e 22min10s.

Ao longo dos 48min40s de duração da live, a palavra “Cloroquina” 
foi citada 16 vezes, na seção entre 18min5s e 22min10s em que o polí-
tico se dedicou especificamente ao trato da temática. Nesse intervalo, 
ganha destaque pela frequência de menções a estratégia de comunicação 
bolsonarista referente à “Crítica a setores como a imprensa e o Legis-
lativo por rechaçarem o uso de Cloroquina”, na qual constam unida-
des de contexto como “Todo mundo usou [Cloroquina], pô. Eu acho 
que quem não tem uma alternativa, cala a boca. Deixa de ser canalha 
em criticar quem usa alguma coisa” (Bolsonaro, 2021). A referência 
constante a termos como “cala a boca”, “canalha” e “malandro” para 
tratar aqueles que não defendem o uso da Cloroquina, remete a uma 
retórica que se aproxima à prática de censura, sem atos jurídicos, mas 
ainda assim na tentativa de reprimir setores que vem fazendo oposição 
ao Governo. Essa tentativa de repressão contrasta com o Art. 220 da 
Constituição Federal que estabelece: “A manifestação do pensamento, 
a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo 
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ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 
Constituição (...) § 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza 
política, ideológica e artística” (Constituição da República Federativa 
do Brasil, 1988). A carência de regulação/fiscalização/punição nesse 
caso, poderia acarretar impactos sociais e políticos como o surgimento 
de movimentos em defesa ao retorno do Ato Institucional 58 (AI-5), 
instrumento de censura à oposição. Essa iniciativa, inclusive, foi veri-
ficada em falas de integrantes do Governo como Paulo Guedes (Betim, 
2019), de membros da família presidencial como Eduardo Bolsonaro 
(“Eduardo Bolsonaro faz ameaça com ‘novo AI-5’”, 2019) e de mani-
festantes pró-Governo em passeatas como a realizada em 19 de abril 
de 2020 (“Ativistas pedem AI-5 e Congresso fechado; Bolsonaro fala 
em fim da patifaria”, 2020).

A segunda estratégia mais frequentemente utilizada por Jair Bol-
sonaro em sua fala refere-se a citar “Exemplo de pessoas que usaram 
Cloroquina” e que, segundo o político, se curaram da doença pelo 
tratamento com a medicação. Nessa categoria, enquadram-se unidades 
de contexto como a seguinte:

Eu fui tratado com Cloroquina e ponto final! David Uip, Secretário 
de Saúde lá do Dória, usou [Cloroquina] e negou até que apareceu 
a receita médica. Ficou com a… ficou na banana. Falei com vários 
senadores, eu vou chutar que no mínimo, no mínimo dez senadores 
usaram isso [Cloroquina]. Aqui, vamo lá, levanta o braço aqui quem 
usou Cloroquina aqui (aponta para os bastidores da filmagem) 
(Bolsonaro, 2021).

8. AI-5: Ato Institucional proposto e aplicado no período da Ditadura Militar 
Brasileira (1964-1985) como forma de censurar manifestantes, veículos de 
imprensa e membros da oposição ao regime.
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Nessa categoria, em que Bolsonaro cita exemplos de pessoas que 
teriam se curado através do uso da Cloroquina, pode-se observar tanto 
a tentativa de validar a eficiência do medicamento, quanto a busca pela 
construção daquilo que Elisabeth Noelle-Neumann (1977) chama de 
“Espiral do Silêncio”. Essa espiral se construiria a partir da demonstração 
de ampla concordância acerca de uma pauta, de forma que aqueles que 
são contrários a ela se silenciem temendo o confronto da discordância 
(Noelle-Neumann, 1977). Em sua fala, Bolsonaro busca exemplos na 
coalizão que compõe o cenário da live, em integrantes de outros poderes 
estatais e até mesmo em membros da oposição ao Governo, o que suscita 
comentários consoantes no chat ao vivo disponibilizado no Youtube, 
bem como em outras mídias sociais de divulgação.

Figura 1
À esquerda os comentários dos usuários que assistiram à live no Youtube

Nota. Copiado de Jair Bolsonaro (2021)
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Figura 2
Comentários dos usuários que assistiram à live no Twitter

Nota. Copiado de Jair Bolsonaro (2021)

Conforme pode-se observar nos comentários presentes nas Figuras 1 
e 2, as falas do político corroboram não só para a formação de uma 
maioria alienada concordante com a utilização de um medicamento 
sem eficácia comprovada, mas também para incitação à violência nessa 
maioria, que entre 2020 e 2021 passou a pedir o Exército nas ruas, o 
voto impresso e a elaboração de decretos para cercear direitos de certos 
setores sociais, como a imprensa. Nesse caso, não identificamos meios 
de regulação no sistema jurídico brasileiro para coibir ambas as práticas, 
de alienação e incitação.

A terceira e última categoria apreendida refere-se à “Defesa da efi-
cácia da Cloroquina como medicamento de combate ao coronavírus”. 
Nessa categoria, são frequentes trechos em que o político aponta o 
uso da Cloroquina como recomendação médica não só no combate ao 
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coronavírus, mas também contra outras doenças como a Malária. As 
falas de Bolsonaro nesse sentido podem ser observadas nos seguintes 
trechos: “Se fosse esperar uma comprovação científica, ia morrer. Tem 
muita, mas muita gente… muito médico… são dezenas de milhares de 
médicos que defende isso [uso da Cloroquina]” (Bolsonaro, 2021) e 
“Porque eu nunca vi ninguém morrer por ter usado a Hidroxicloroquina 
que é largamente usada na região amazônica para combater a Malária, 
combater o Lúpus, ou então artrite” (Bolsonaro, 2021).

Especificamente nas seções citadas, Bolsonaro se envolve com três 
formas de desinformação. A primeira se refere à menção vaga de que 
haveria milhares de médicos defendendo o tratamento proposto pelo 
político, contradizendo o fato de que em 23 de março de 2021 a Asso-
ciação Médica Brasileira defendeu o banimento do uso de Cloroquina e 
Hidroxicloroquina, sendo seguida pelo Conselho Federal de Medicina, 
pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira, pela Sociedade Bra-
sileira de Infectologia e pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e 
Tisiologia. Nesse sentido, destacamos a fala Brisola e Bezerra acerca 
desse tipo de desinformação pela incompletude do fato citado, a qual 
“não é necessariamente falsa, muitas vezes, trata-se de distorções ou 
partes da verdade” (Brisola & Bezerra, 2018, p. 3319). A segunda é sobre 
o uso da Cloroquina no combate à Malária; novamente, Bolsonaro faz 
uso de apenas parte da informação, desconsiderando a comprovação 
científica de que a Cloroquina não é o remédio mais eficiente contra 
doença e possui uma alta taxa de falha, sendo ineficaz em até 10% 
dos casos (Gonçalves et al., 2014). A terceira é a fala do político sobre 
nunca ter visto alguém morrer pelo uso do medicamento que recomenda, 
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quando no Brasil o número de reações adversas ao uso da Cloroquina 
aumentou em 558% no ano de 2020 (Observatório do 3º Setor, 2021).

O emprego de práticas referentes à desinformação por parte do 
representante do poder Executivo brasileiro poderia ser combatido 
por normas presentes na Lei 2630/2020 (Lei Brasileira de Liberdade, 
Responsabilidade e Transparência na Internet), a qual se propõe a 
“estabelecer normas, diretrizes e mecanismos de transparência de 
redes sociais e de serviços de mensageria privada através da internet, 
para desestimular o seu abuso ou manipulação com potencial de dar 
causa a danos individuais ou coletivos” (Senado Federal, 2020, p. 2). 
Nesta norma, entende-se desinformação como “conteúdo, em parte ou 
no todo, inequivocamente falso ou enganoso, passível de verificação, 
colocado fora de contexto, manipulado ou forjado, com potencial de 
causar danos individuais ou coletivos, ressalvado o ânimo humorístico 
ou de paródia” (Senado Federal, 2020, p. 3), definição que enquadraria 
as falas de Bolsonaro e que o tornaria passível de sanções segundo 
os dispositivos da lei. No contexto abordado pelo trabalho, esse tipo 
de estratégia política poderia impactar, além da alienação do público 
seguidor das mídias sociais de Bolsonaro, o setor nacional de saúde em 
meio a uma crise pandêmica.

Considerações Finais

O presente artigo se propôs a responder à questão “Quais seriam 
os impactos da não regulação ou da insuficiência desta sobre o direito 
à comunicação na esfera política brasileira?”. Para isso, optamos pela 
exploração da gestão presidencial de Jair Bolsonaro durante a pande-
mia do coronavírus, especificamente analisando a “briga” do político 
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para apresentar a Cloroquina como medicamento eficaz ao tratamento 
e prevenção da Covid-19. Para análise, observamos a live presidencial 
divulgada no Youtube em 06 de maio de 2021 e identificamos nela as 
estratégias comunicacionais de Jair Bolsonaro para divulgar a Cloro-
quina e sua variação Hidroxicloroquina. A partir da identificação reali-
zada, apresentamos qual regulação seria capaz de evitar a publicidade 
de um medicamento sem eficácia e quais os possíveis impactos dessa 
publicidade.

Nesse sentido, expomos as três categorias estratégicas de comuni-
cação de Bolsonaro como sendo: “Crítica a setores como a imprensa 
e o Legislativo por rechaçarem o uso de Cloroquina”, “Exemplo de 
pessoas que usaram Cloroquina” e “Defesa da eficácia da Cloroquina 
como medicamento de combate ao coronavírus”. Essas estratégias 
bolsonaristas poderiam ser combatidas por regulações presentes, res-
pectivamente, na Constituição Federal, em documentos normativos que 
combatam a incitação à violência os quais não constam na regulação 
do direito à comunicação no Brasil, e na Lei Brasileira de Liberdade, 
Responsabilidade e Transparência na Internet. Os impactos específicos 
do caso explorado dizem respeito: à possibilidade de surgimento de 
movimentos contra a liberdade de comunicação e imprensa, defendendo 
atos de censura; à alienação e incitação à violência em uma parcela 
da população, que reprime outra; e ao caos no setor de saúde pública 
justamente quando ele precisaria estar unificado para a superação da 
pandemia de coronavírus. Tais consequências demonstram a fragilidade 
da regulação no direito à comunicação referente à esfera política, a 
qual impacta diretamente sobre a ordem política e social, bem como 
no âmbito da saúde pública e vários outros.
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Apêndice 1
Transcrição da live de Jair Bolsonaro

“PRESIDENTE JAIR BOLSONARO FALA À NAÇÃO - Live 
06/05/2021”

18min 05s
Jair Bolsonaro: Eu continuo dizendo que eu não sou cientista, não 

sou médico, não sou infectologista, mas devemos continuar procurando 
um remédio para a questão do Covid. E a CPI hoje bateu muito no 
Queiroga … “Cloroquina, Cloroquina, Cloroquina”. O tempo todo, 
Cloroquina. “Ah, o presidente falou, ah o presidente”. Eu fui tratado 
com Cloroquina e ponto final! David Uip, Secretário de Saúde lá do 
Dória, usou [Cloroquina] e negou até que apareceu a receita médica. 
Ficou com a… ficou na banana. Falei com vários senadores, eu vou 
chutar que no mínimo, no mínimo dez senadores usaram isso [Cloro-
quina]. Aqui, vamo lá, levanta o braço aqui quem usou Cloroquina aqui 
(aponta para os bastidores da filmagem). Todo mundo, pô. Um, dois, 
todo mundo aqui! Já usou?( Pergunta a tradutora de libras).

Tradutora: Já!
Jair Bolsonaro: Já usou [Cloroquina] também? (Pergunta a Pedro 

Duarte Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal).
Pedro Duarte Guimarães: Eu não fiquei doente.
Jair Bolsonaro: Não ficou doente? Aqui, lá… Todo mundo usou 

[Cloroquina], pô. Eu acho que quem não tem uma alternativa, cala 
a boca. Deixa de ser canalha em criticar quem usa alguma coisa. Eu 
vou abrir o jogo aqui agora aqui, agora para a imprensa bater em mim 
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amanhã. Quando eu tenho problema de estômago, alguém sabe o que 
eu tomo?! Quando eu tenho problema de estômago, fui para um chur-
rasco… tomar… sabe o que eu tomo? Eu tomo coca-cola! E fico bão. 
É problema meu, o bucho é meu, talvez a Coca-cola no meu bucho, 
todo corroído pela Coca-cola me salvou da facada do Adélio. Tá? Deem 
porrada em mim amanhã! Folha de São Paulo, Globo, Estadão, ajuda 
aí… Isto é, UOL, essas porcaria toda aí, deem porrada em mim! Olha um 
fato concreto, cansei de falar aqui: Guerra do… (alguém nos bastidores 
sussurra a palavra “pacífico”) Guerra do Pacífico, o soldado chegava 
e morria porque não tinha quem tivesse sangue para doar sangue, não 
tinha mais como doar sangue. Começaram a meter água de coco na 
veia do cara e o cara se curou… o cara sobrevivia. Se fosse esperar 
uma comprovação científica, ia morrer. Tem muita, mas muita gente… 
muito médico… são dezenas de milhares de médicos que defende isso 
[uso da Cloroquina]. Eu tava com sintomas há poucos dias e, inclusive 
infecção, tomei Ivermectina… no dia seguinte, tava bom, pô.... Bem 
vamo lá, canalha é quem diz que não toma isso [Cloroquina] e não tem 
alternativa, canalha! Porque eu nunca vi ninguém morrer por ter usado 
a Hidroxicloroquina que é largamente usada na região amazônica para 
combater a Malária, combater o Lúpus, ou então artrite. E com consumo 
desse medicamento, tivemos que aumentar a produção aqui e não tinha 
insumo. Então, quando eu acusam a gente de “ah, produziu a hidroxi…” 
é mentira! Foi um sacrifício para eu conseguir quinhentos 500k com a 
Índia, porque a Índia não permitiu mais decolagem de aviões de lá, nem 
pouso né, para o país. Conversei com o Modi…como que é o Modi? 
O primeiro-Ministro, me dou muito bem com ele, conversei com ele, 
algum dia ele pôde … vieram 500k para cá, de insumo. Fabricou-se mais 
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um pouco em um laboratório aqui na nossa parceria com o Exército. 
Agora, tem uns canalhas aí “ah, gastou com Cloroquina”, gastou quanto, 
malandro? Fala quanto, canalha! O canalha, fala quanto! Tá certo? Vou 
continuar aqui. Lucro com as receitas, o cara produziu, tem que lucrar, 
agora remédio é barato, hein! Com toda certeza vão inventar aí uma 
Cloroquina aí turbinada, com mais uma coisa diferente, azulzinho ou 
amarelinho, né?! Falar que serve também para distúrbio sexual e vai ser 
vendido para curar Covid com toda certeza. Vamos em frente.

22 min 10s
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A cultura compreendida por Marx e Engels 
refletida na construção de processos de 

produção cinematográfica

Vivianne Lindsay Cardoso1

Desde sua origem, as formas de produção cinematográfica na 
sociedade capitalista estão diretamente ligadas ao conceito de cultura 
definidos por Marx e Engels. Ferramenta comunicacional de suporte 
de manutenção e transformação social, o cinema é a manifestação da 
própria cultura, conforme será apresentado. Adota-se por Marx e Engels 
cultura como sendo uma base determinante de uma estrutura social que 
constrói um processo de produção e identificação e, ao mesmo tempo, é 
capaz de gerar transformação no mesmo processo alterando diretamente 
sua própria história, mas circustanciada pelo legado histórico adquirido 
e transmitido. (Bottomore, 1988, pp. 93-94).

Definem os autores (2016) A cultura é um “grande incremento da 
força produtiva, isto é, um alto grau de desenvolvimento” (Marx & 
Engels, 2005, p. 62). Entendem ainda que o desenvolvimento das forças 
produtivas permite criar um intercâmbio universal entre os indivíduos 
produzindo dois movimentos: “o fenômeno da massa “destituída de 

1. Doutora e Mestra em Comunicação pela Unesp – Universidade Estadual Paulista 
- UNESP.

 Docente e Coordenadora de Atividades Complementares dos cursos de 
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propriedade” (p. 62) que, neste processo, “se produz ao mesmo tempo 
em todos os povos (concorrência universal), fazendo com que cada qual 
dependa das revoluções das demais” (p. 62). E, ainda, coloca “indivíduos 
empiricamente universais, histórico-mundiais, no lugar de indivíduos 
locais” (p. 62). Desta forma, entendem que “a existência empírica real 
dos homens se passe em um plano histórico-mundial e não no plano 
da vida puramente local” (p. 62). A cultura é formada por um processo 
histórico mundial e local, sendo conduzidos por estruturas oriundas 
do passado em processos históricos mundiais que se refletem no local.

Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem como querem; 
não a fazem sob circunstâncias de sua escolha e sim sob aquelas com 
que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. 
A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo 
o cérebro dos vivos. (...) os homens conjuram ansiosamente em 
seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestado os 
nomes, os gritos de guerra e as roupagens, a fim de apresentar-se 
nessa linguagem emprestada. (Marx, 2008a, p. 19)

O conceito de cultura na obra marxiana surge com “pólos extremos” 
(Bottomore, 1988, p. 93) de seu emprego, com uma visão dualista, 
“entendida paradoxalmente como reflexo da base econômica e como 
uma arma de propaganda e luta de classes” (p. 93). O primeiro volta-se 
ao domínio estético, especialmente a arte, a literatura e suas relações. 
O segundo volta-se à aplicação antropológica “para denotar ‘todo o modo 
de vida’ de uma sociedade, construído, em geral de um modo idealista, 
fundamentando-se em significados, valores e assim por diante” (p. 94).

O conhecimento surge como “reflexo de uma realidade que existe inde-
pendentemente” (Bottomore, 1988, p. 94), com uma “estética realista, de 
um lado e, de outro, de uma concepção instrumental da produção intelectual 
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que enfatiza as virtudes do partidarismo” (p. 94). Entre esses dois pontos 
apresentados, a obra organizada por Bottomore (1988) explica que há entre 
os polos extremos do conceito de cultura um “conjunto de sentidos desen-
volvido de forma mais completa” um encontro de sentidos “onde a cultura 
é encarada como o domínio do espírito objetivo e sua materialização nas 
instituições humanas” (p. 94) que compreende cultura como sendo, em seu 
significado original “cultivo e desenvolvimento (...) às vezes identificado 
como civilização e às vezes dela distinto como algo de mais profundo, 
mas quase sempre merecendo uma avaliação fortemente positiva” (p. 94).

Para Marx, por outro lado, conforme explica a obra de 
Bottomore (1988), cultura envolve “diferentes aspectos da prática 
humana – uma esfera distinta de produção estética ou um domínio próprio 
de ideias ou valores com sua própria lógica intrínseca” (p. 94). Mesmo 
assim, ao mesmo tempo, Marx trabalha com a “tentativa de romper com 
essas distinções” e buscar uma forma de “desenvolver uma explicação 
materialista das relações entre as ideias e outros aspectos e condições 
da práxis humana” (p. 94). Busca, desta forma, compreender a cultura 
em um sentido mais amplo, que apresenta na oposição estabelecida 
“entre “o pior dos arquitetos” (que, ao menos, planeja suas próprias 
construções) e “a melhor das abelhas” (p. 94).

A cultura passa, assim, a conservar “seu significado original de 
cultivo e desenvolvimento (...) às vezes identificado com civilização e 
às vezes dela distinto como algo de mais profundo, mais quase sempre 
merecendo uma avaliação fortemente positiva” (Bottomore, 1988, p. 94). 
De relevância fundante na estrutura social, “o conceito de cultura está no 
âmago da concepção de consciência como existência consciente: cons-
ciência diretamente ligada a um estado de coisas existentes, e também, 
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condição para a possível transformação desse estado de coisas” (p. 94). 
Nesta concepção dualista da cultura, compreende-se que

Isso pode ser exemplificado pela coexistência, no mínimo intrigante, 
de uma teoria do conhecimento do “reflexo” (na qual o conhecimento 
aparece como simples reflexo de uma realidade que existe indepen-
dentemente) e de uma estética realista, de um lado e, de outro, de 
uma concepção instrumental da produção intelectual que enfatiza 
as virtudes do partidarismo. (Bottomore, 1988, p. 94)

Em síntese, a cultura é compreendida por Marx como uma existência 
consciente, ligada a um estado de coisas existentes e capaz de transfor-
má-las. Este estado de coisas envolve reflexos de uma base econômica 
diretamente ligada a uma construção social com domínio estético e, 
ao mesmo tempo, abarca todos os modos de vida com seu cultivo e 
desenvolvimento de significados, valores, crenças que são vinculados 
a uma concepção antropológica e que servem como arma de luta, ou 
seja, adquirem uma concepção ideológica.

Neste sentido, compreender a história de um objeto social passa a 
envolver, inevitavelmente, a compreensão da própria cultura na qual 
ele esteja inserido. Marx (2008a) parte do pensamento de Hegel para 
fundamentar alguns conceitos, contradizendo-os ou os corroborando, 
inclusive na sua compreensão acerca da cultura. Segundo Chauí (2008), 
Hegel trabalha com uma compreensão do espírito como construtor da 
história. Enquanto Marx compreende o homem como impulsionador 
de sua própria história. No entanto, o movimento de construção de um 
processo histórico manifestado por Hegel serve como norteador para 
Marx, mas substituindo a ideia do espírito construtor pela ideia do 
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homem em si como construtor da própria história, ou seja, da própria 
cultura, de sua existência consciente.

O pensamento de Hegel acerca da história e da própria cultura dá 
subsídio para Marx organizar os conceitos do próprio materialismo his-
tórico-dialético, compreendendo a relevância da dialética no processo 
de construção histórica. Para Hegel a história é “um movimento dotado 
de força interna, criador dos acontecimentos (...) um processo dotado de 
uma força ou de um motor interno que produz acontecimentos” (Chauí, 
2008, p. 37). A autora justifica que para Hegel “a história é o movimento 
de posição, negação e conservação das ideias – unidade do sujeito e do 
objeto da história, que é espírito.” (Chauí, 2008, p. 43). Já para Marx 
ele conserva o conceito como “movimento interno de produção da 
realidade cujo motor é a contradição” (Chauí, 2008, p. 47). A partir das 
contribuições de Hegel, Marx critica o posicionamento do autor, mas 
mantém o conceito de dialética como sendo ela um movimento interno 
do processo de produção da realidade, na qual entende ser o seu motor 
a própria contradição (Chauí, 2008, p. 47).

Marx e Engels entendem, assim, que a contradição, a dialética se 
origina da contradição que se estabelece “entre homens reais em con-
dições históricas e sociais reais” (Chauí, 2008, p. 47) que denominam 
luta de classes. Para os autores a concepção da cultura está contida com 
sua carga histórica e mais do que isso, como pertencente a fundamen-
tação de toda a história que é baseada “no processo real de produção, 
partindo da produção material da vida imediata” (Marx; Engels, 2005, 
p. 65). Desta forma, a cultura, como pertencente a fundamentação de 
toda a história e seu processo de produção, contribui para estruturar a 
concepção da sociedade civil envolvendo diversas formas de consciência, 



964

meistudies

como a religião, a filosofia, a moral etc, bem como a ação do Estado e 
dos próprios processos de produção.

Processo de Produção, Distribuição e Consumo

A relação entre a produção, distribuição e o consumo para Marx (2011) 
envolvem uma representação em que na produção os indivíduos da socie-
dade se “apropriam (elaboram, configuram) os produtos da natureza 
às necessidades humanas” (p. 62). A produção surge como o ponto de 
partida, enquanto o consumo como o ponto final. Já a distribuição é o 
meio termo, a mediação entre produção e consumo.

No caso dos indivíduos que produzem para atender as necessidades 
humanas, “produção e consumo aparecem como momentos de um ato”, 
sendo que ambos “aparecem em todo caso como momentos de um processo 
no qual a produção é o ponto de partida efetivo, e, por isso, também o 
momento predominante. O próprio consumo, como carência vital, como 
necessidade, é um momento interno da atividade produtiva” (Marx, 2011, 
p. 66). Mesmo assim, o consumo é considerado pelo autor como

o ponto de partida da realização e, por essa razão, também seu 
momento predominante, o ato em que todo o processo transcorre 
novamente. O indivíduo produz um objeto e retorna a si ao con-
sumi-lo, mas como indivíduo produtivo e que se “autorreproduz” 
repetindo a mesma ideia de que o “consumo aparece, assim, como 
momento da produção. (p. 66)

A relação entre produtor e produto – objeto produzido – depende da 
relação criada com outros indivíduos. “Entre o produtor e os produtos 
se interpõe a distribuição, que determina, por meio de leis sociais, sua 
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cota no mundo dos produtos, interpondo-se, assim, entre a produção e 
o consumo”. (Marx, 2011, p. 69).

Para Marx (2011) a produção pode ser particular e também possuir 
um “corpo social, um sujeito social em atividade em uma totalidade 
maior ou menor de ramos de produção” (p. 57), ou seja, envolvendo 
questões do indivíduo inserido em uma sociedade, bem como de uma 
estrutura social. E as condições gerais de toda produção abarcam dois 
pontos centrais: o primeiro são as “condições sem as quais a produção 
não é possível” que indicam “os momentos essenciais de toda produção” 
e o segundo são as “condições que, em maior ou menor grau, fomentam 
a produção” (pp. 57-58).

O autor (2011) apresenta a ponderação de que se a produção parte 
de uma “certa distribuição dos instrumentos de produção, que ao menos 
nesse sentido a distribuição precede a produção e constitui seu pressu-
posto, deve-se responder que a produção tem de fato suas condições 
e seus pressupostos que constituem momentos dela própria” (Marx, 
2011, p. 72). A distribuição envolve ainda a posição do indivíduo no 
interior da produção, inclusive na forma como produz, já que “o modo 
determinado de participação na produção determina as formas particu-
lares da distribuição, a forma de participação na distribuição” (p. 70). 
Para Marx (2001) há uma subsunção dos indivíduos sob relações de 
produção determinadas. A distribuição dos produtos é uma manifestação 
do resultado dessa subsunção que está incluída no próprio processo de 
produção e determina a articulação da produção.

As condições básicas apresentadas por Marx (2011) para o processo 
de produção existir são de expressiva relevância para algumas das con-
dições básicas de criação, subsistência e manutenção de todo processo 
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de produção. Primeiramente, ao considerar que são condições básicas 
do processo da produção e fomento as condições de distribuição, parte 
da premissa que, se não houver distribuição, não há condição de existir 
a produção. Outro ponto determinante do pensamento do autor que a 
distribuição é determinada por meio de leis sociais, considerando sua 
cota no “mundo dos produtos” entre o processo de produção e consumo, 
ou seja, são as leis sociais que determinam a distribuição e, como con-
sequência, a própria condição de existência da produção.

A apropriação e/ou elaboração de produtos da natureza - em um pro-
cesso de produção para atender demandas da necessidade humana - envol-
vendo relações criadas com outros indivíduos, seja de modo individual ou 
em um corpo social, são viabilizadas a partir de condições para que sejam 
produzidas e ainda condições para que sejam fomentadas (Marx, 2011). 
Produzir envolve, acima de tudo, a participação em um processo social 
que permita a produção e o próprio estímulo da mesma, bem como formas 
de distribuição, já que a viabilidade da produção envolve a distribuição do 
produto produzido a ser consumido, a distribuição dos próprios indivíduos 
envolvidos no processo e a distribuição dos instrumentos para o processo 
de produção. “Consideradas as sociedades como um todo, a distribuição 
parece agora, sob outra ótica, preceder e determinar a produção; como 
se fosse um fator pré-econômico” (p. 71). Assim, a produção está dire-
tamente ligada e condicionada à distribuição “a distribuição não parece 
articulada e determinada pela produção, mas, pelo contrário, a produção 
parece articulada e determinada pela distribuição” (p. 71).

Qualquer produto produzido para Marx (2011), inclusive o objeto 
de arte, é capaz de criar um público em condições de apreciá-lo e ter 
prazer. A produção, como consequência, “produz não somente um 
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objeto para o sujeito, mas também um sujeito para o objeto” (p. 66). 
Logo, compreende que é capaz de produzir o objeto a ser consumido, 
o como deva ser consumido e o impulso para que seja consumido “a 
produção produz o consumo, na medida em que cria o material para o 
consumo, determina o modo do consumo e gera, como necessidade no 
consumidor os produtos por ela própria postos primeiramente como 
objetos” (p. 66). De forma complementar e/ou independente, “o consumo 
produz a disposição do produtor, na medida em que o solicita como 
necessidade que determina a finalidade” (p. 66). Cria-se, assim, uma 
identidade entre consumo e produção que Marx (2011) aponta sob os 
seguintes aspectos: identidade imediata, sendo um como meio do outro 
e um fornece ao outro o seu objeto.

O Cinema como Espaço de Manifestações Culturais

Desde o início, quando o cinema2 foi apresentado, adota-se a duali-
dade em sua forma de ação integrada entre o processo comunicacional 
e o processo artístico. No caso do cinema, o processo de produção, 
distribuição e consumo é parte fundante de sua origem, expansão e 
consolidação. O cinema surge como produto a ser consumido e foi 
estrategicamente pensado como modelo de negócio no processo de 
distribuição. A arte cinematográfica surge imbricada ao produto cinema-
tográfico. E, ao mesmo tempo, o produto cinematográfico aproveita-se 

2. Adota-se cinema como sendo uma mídia que é composta por um equipamento, um 
aparato, um dispositivo de comunicação que abarca uma série de elementos, entre 
eles: um público pagante ou contemplado por um bilhete (ou outro mecanismo) que 
lhe dá acesso a uma sala escura com uma grande tela de projeção que, agregada a um 
equipamento de som distribuído pelo ambiente, viabilizam a exibição de um filme, 
seja ele documental ou ficcional, em um processo – uma relação - comunicacional 
audiovisual entre indivíduos que atuam como produtores e consumidores.
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da arte cinematográfica para construir um processo de fruição junto ao 
público consumidor.

Quando Louis e Auguste Lumière promovem em sessão paga a 
primeira projeção de fotografias em movimento por meio do cinemató-
grafo, no Salon Indien do Grand-Café de Paris, em dezembro de 1895, 
muito mais do que ser adotado como o marco do início do cinema no 
mundo, a data registra o início de um novo meio de comunicação, de 
uma nova arte claramente identificada como um produto cultural a ser 
consumido em um processo envolvendo a produção, a distribuição e o 
consumo. O cinema surge, aos olhos de seus inventores, como produto, 
um produto que manifesta hábitos da vida social, hábitos culturais com 
suas características: como reflexo de uma base econômica voltada ao 
estético e consumo e, ao mesmo tempo, como um denotador do modo 
de vida social, como arma de propaganda.

A data foi cuidadosamente escolhida pelos irmãos Lumière entre 
diversas experiências de exibições de imagens em movimento, inclusive 
pagas, pois havia sido desenvolvido um claro modelo de negócio. Como 
exemplo, apenas para recordar, os irmãos Max e Emile Skladanowsky, 
na Alemanha, e também Jean Acme LeRoy, nos Estados Unidos, pro-
moveram diversas sessões pagas de projeção, além do próprio quinetos-
cópio de Tomas A. Edson, que promovia exibições individuais em seu 
equipamento - semelhante a um fliperama -, pelo menos dois anos antes 
da data oficial da invenção exibida pelos Lumière. Além de inúmeras 
outras tentativas de consolidar a invenção e sua exibição pelo mundo, 
de fato, o desejo do homem conseguir realizar o movimento a partir de 
imagens é datado desde o período da pré-história, quando pinturas nas 
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paredes propiciavam a quem as acompanhassem caminhando ao seu 
lado a sensação de movimento (Costa, 1995).

Os primeiros filmes começam a ser exibidos em locais públicos 
caracterizados como espaços de espetáculos de variedades, como 
parques de diversão, cafés, teatros, circos, feiras e os vaudevilles, que 
anteriormente pertencente a espaços de teatros de variedades com 
conotação erótica para as classes mais baixas, e passam a ser espaços 
elegantes, bem decorados, frequentados por famílias e voltados à diver-
são popular. (Costa, 1995). Com um equipamento de fácil transporte 
e uso e cinegrafistas treinados, os irmãos Lumière montaram de modo 
planejado e articulado um modelo de negócio atrativo para espaços 
como os vaudevilles.

Quando a Exposição universal de Paris foi inaugurada em 14 de abril 
de 1900, os irmãos Lumière estavam patrocinando demonstrações 
públicas do seu cinematógrafo e do processo de fotografia em cores 
que tinham inventado. Eles promoveram a apresentação de um cine-
matógrafo gigante onde, numa tela de 21 metros de largura por 18 
metros de altura, instalada Champs-de-Mars, um programa de 25 
minutos de duração incluía a projeção de 15 filmes e 15 fotografias 
em cores. As 326 sessões deste espetáculo, de 15 de maio a 12 de 
novembro, foram vistas por quase 1,5 milhão de pessoas.
Estes números não significam, porém, que o cinema tivesse então 
alguma respeitabilidade, nem como atração autônoma, muito menos 
como uma forma de arte. A demonstração dos irmãos Lumière 
era mais uma forma de propagandear seu produto do que uma 
aparição apoteótica de uma mídia economicamente promissora. 
(Costa, 1995, p. 1)

Mesmo assim, a estratégia funcionou e eles conseguiram criar “um 
padrão de prática industrial que sobreviveu para a década seguinte: 
o fornecimento, para os vaudevilles, de um ato completo incluindo 
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projeto, filmes e operador” (Costa, 1995, p. 16) que mantinha em um 
processo compreendido como pré-industrial entre os exibidores e pro-
dutores. O processo resultou em uma não autonomia de exibição do 
cinema naquele momento, concentrando a lógica industrial no operador 
voltado à exibições em espaços populares. Rapidamente, a lógica de 
produção, distribuição e consumo passa a se organizar por meio das 
produtoras dos filmes a partir de 1900. “É um tempo em que a falta 
de controle institucional e também a ausência de rígidas regras, tanto 
formais quanto morais, dão aos primeiros cineastas uma certa liberdade 
de criação” (p. 9). No entanto, Costa (1995) explica que, com a rápida 
transformação que sofreram as exibições cinematográficas em sua 
primeira fase e a ampla aceitação do público, estrutura-se uma lógica 
industrial de produção e consumo.

A “impressão de realidade” surge no cinema desde as primeiras 
exibições, como as dos irmãos Loumiére. O cinema apresenta-se ao 
mundo seguindo a lógica do processo de produção da obra cinemato-
gráfica conforme apresentada por Marx, ou seja, apresenta-se como um 
novo produto comunicacional e artístico com uma linguagem inédita 
que se apropriando da realidade social com o registro de imagens em 
movimento de coisas, pessoas, elementos do cotidiano. Com isso, o 
cinema se apropria e reproduz os próprios hábitos dos indivíduos de 
uma dada sociedade e os transformam em um bem a ser consumido.

Rapidamente aceita e consumida, a obra cinematográfica se trans-
forma, concebendo novas formas de produção por meio de inovação 
criativa nas mãos de cineastas visionários, como o mágico francês George 
Mèliés. O cineasta se apodera do cinema como espaço de experimentação, 
inovação e invenções em um processo de escapismo, entretenimento, 
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ilusão e modificações da própria realidade. Com 555 filmes produzidos, 
sendo a maioria curtas-metragem, o mágico foi o principal precursor 
dos efeitos especiais no cinema. Inventor de efeitos como stop-motion, 
fade-in, fade-out, trucagem entre outros que dão origem ao processo de 
edição de imagens, propicia a nova mídia, a nova arte, a possibilidade 
de muito mais do que registrar a realidade conhecida e aceita, apresentar 
a fuga dela para outras realidades, como é o exemplo de uma das obras 
mais conhecidas do cineasta “Viagem à Lua”, de 1902.

Este processo que envolve produções complexas de áudio e de 
vídeo apresentam-se em constantemente aperfeiçoamento e a linguagem 
cinematográfica adquire novos elementos, novas manifestações com 
obras ficcionais, artísticas, mas também se mantém como instrumento 
de preservação e resgate cultural e social, segue sendo um instrumento 
comunicacional e artístico de registro e preservação histórica (Bernardet, 
2008). Nesta perspectiva, o cinema, mais do que mídia, mais do que arte, 
é compreendido, estruturado e desenvolvido como um produto oriundo 
do processo de produção, distribuição e consumo de expressivo valor 
social, uma manifestação da própria cultura.

No processo de ganhar e não apenas alcançar o ganho com a mer-
cadoria, Marx (2016) compreende que para alcançar o ganhar, busca-se 
produzir mercadorias que tenham valor “mais elevado que o valor 
conjunto das mercadorias necessárias para produzi-las, isto é, a soma 
dos valores dos meios de produção e força de trabalho, pelos quais ante-
cipou seu bom dinheiro no mercado” (p. 220). Mais do que isso, “além 
do valor de uso, valor e não só valor, mas também valor excedente” 
(p. 220). Na busca por ganhar instaura-se o conceito de mais-valia que 
é o valor excedente agregado a uma mercadoria. Desta forma, como 
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mencionado, a obra cinematográfica é compreendida como mercadoria 
quando seu valor de troca é identificado. No entanto, há uma ambigui-
dade ou mesmo uma situação dialética neste valor como mercadoria 
para a obra cinematográfica.

A primeira é aquela que envolve o consumo em larga escala, para 
alcançar e agradar o máximo possível de público em termos quantita-
tivos seja ele um público generalista ou para um público segmentado. 
Na obra cinematográfica o valor de troca visa ser mercadologicamente 
rentável, ou seja, que gere lucro para o produtor. A obra cinematográfica 
é produzida como mercadoria para gerar lucro. Há liberdade no processo 
criativo, artísticos, autoral, mas o foco determinante é a produção de 
uma mercadoria com expressivo valor de troca que gere lucro.

A segunda, no entanto, envolve a obra cinematográfica com uma 
perspectiva direcionada à arte, na qual produtores e diretor exploram o 
potencial criativo, autoral, considerando uma dada realidade social ou o 
escapismo da realidade cotidiana, podendo construir uma ambientação 
ficcional fantasiosa e distante, sem ter como proposta basal ser uma 
mercadoria e ser necessariamente rentável. A partir de uma perspectiva 
criadora, o valor de troca não se norteia pelo lucro, mas pelo valor dado 
como manifestação artística, o que significa, contudo, que sempre há a 
busca pela aprovação do público, ou seja, que a obra seja consumida, 
mas seu processo de produção não se restringe apenas a isso.

Diante desta ambiguidade é que surge um ambiente dialético para a 
obra cinematográfica. Enquanto o produtor de uma obra artística identifica 
o potencial de sua produção também como mercadoria, os indivíduos 
inseridos em instituições que são responsáveis pela distribuição da 
mercadoria para o público, selecionam as obras que compreendem ser 
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economicamente rentável a eles e aos seus parceiros e investidores, ou 
seja, aquelas obras com maior potencial de valor de troca no processo de 
consumo pelo público são as que passam a ser priorizadas, valorizadas 
e difundidas para o acesso ao consumo. É por meio da disposição em 
uma forma de acesso que a obra cinematográfica consegue – ou não - 
consolidar seu espaço social como mercadoria com um valor de troca 
especificado. Estrutura-se, desta forma a indústria cinematográfica.

Considerações

A conceituação acerca da cultura, a partir do pensamento de Marx 
e Engels, permite apontar o papel e a relevância do cinema como 
manifestação cultural nas estruturas sociais, seja no âmbito local ou 
mundial. O cinema é uma das ferramentas de manifestação da existên-
cia consciente do homem inserido em uma estrutura social. Com suas 
bases de fundamentação da força produtiva, da produção material da 
própria vida imediata, a cultura manifestada pelo cinema torna-se um 
dos principais reflexos de uma realidade que existe, inclusive tentando 
rompê-la, transformá-la.

Pelas características apresentadas o cinema torna-se a expressão 
material da própria cultura, seja ela na manifestação da estrutura social, 
com hábitos, costumes, materialização de momentos históricos, base-
ados em fatos reais ou mesmo quando sua construção parte de estórias 
co-criadas entre a práxis social e uma narrativa ficcional. Mais do que 
isso, o cinema é capaz ainda de rompimento e tentativa de transformação 
da mesma estrutura social, com suas fundamentações acerca da história, 
de seu processo de produção, da estrutura e da concepção da sociedade 
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civil e das diversas formas de consciência do homem inserido em uma 
determinada realidade social.

A cultura, sendo conforme os autores consideram, como uma 
forma de existência consciente da própria manifestação do homem, 
diretamente ligado a um estado de coisas existentes, e compreendendo 
ser capaz de transformá-la, por meio do cinema apresenta no universo 
ficcional e fantástico novas formas de existência consciente do homem, 
inseridos em novas culturas idealizadas e construídas, inclusive em 
processos de transformação e co-criação com a ação e/ou participação 
do homem. O escapismo da cultura pertencente a estrutura social ao 
qual o público integra e a apresentação de novas culturas torna-se não 
apenas confortavelmente aceita, mas valorizada. O cinema é um dos 
meios de comunicação e produção artística mais sinérgico e de fácil 
fruição para a manifestação das mais diversas manifestações culturais 
com mostras consciente de múltiplas formas de compreender a cultura 
e de transformá-la apropriando-se de domínios próprios de ideias ou 
valores com suas próprias lógicas intrínsecas.
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“Levo a minha equipe, boto na rua, faço 
campanha. Mas só me pagando”. As táticas 

de voto na população migrante da baixada ao 
conjunto habitacional

Cláudia Maria Arantes Assis Saar1

Roberta Scheibe2

Este artigo relata a investigação sobre como acontecem as táticas 
de negociação de voto entre os candidatos e as famílias residentes no 
conjunto habitacional popular Mestre Oscar Santos, localizado no bairro 
Ipê, em Macapá/AP distante em torno de 15 quilômetros do centro 
da cidade. As averiguações referem-se às eleições para governador e 
deputados, no pleito de 2014.

Estas famílias migraram para o conjunto habitacional de modo 
forçado porque foram vítimas de um incêndio ocorrido em outubro de 
2013 no seu lugar de moradia – uma favela de casas construídas sobre 
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áreas alagadas de proteção ambiental, chamada de Baixada Perpétuo 
Socorro3.

Para compor os procedimentos metodológicos, nos utilizamos dos 
critérios da observação participante e da incursão etnográfica sugerida 
por Isabel Travancas (2014) e Gustavo Velho e Karina Kuschnir (2003). 
Do ponto de vista teórico e conceitual é uma verificação sociocultural, 
sobre as noções de microcena (pequenas cenas significativas dentro 
do universo vivido por um grupo de pessoas), tática e comunicação no 
lugar de moradia de Vera da Silva Telles (2007). Outros autores que 
também fundamentam este trabalho são de De Certeau (2003), Goldman 
e Sant’Anna (1996) e Paulino (2011, 2012).

Ao longo do artigo, vamos descrever algumas microcenas para 
posteriormente interpretarmos e analisarmos especificamente a questão 
da negociação dos votos entre moradores e políticos; tal situação que 
ocorre por meio de diversas artimanhas comunicativas.

As Microcenas

Sábado, 21 de junho de 2014. As famílias vítimas do incêndio na 
Baixada Perpétuo Socorro, que foram alocadas no Conjunto habitacional 

3. O Estado do Amapá é banhado por muitos rios, inclusive o Amazonas, que 
é o maior rio do mundo em volume de água. Em função desta magnitude há 
no território áreas de mangues. Especificamente na capital Macapá há muitas 
destas áreas, que são chamadas de “ressaca” (Filho et al., 2013). Estes espaços 
são úmidos, nas regiões baixas da cidade que se tornam pequenos lagos nos 
períodos de chuva do chamado inverno amazônico, que ocorre entre os meses 
de dezembro e junho. No Amapá essas áreas de ressaca pertencem à União e 
são de proteção ambiental, porém muitas delas são ocupadas como moradia 
pela população de baixa renda. As áreas de ressaca irregularmente ocupadas 
para moradia são chamadas de “Baixada” ou “áreas de ponte”. O censo de 2010 
(IBGE, 2016) apontou 63 mil moradores residentes nestes lugares. Atualmente 
estima-se uma população de mais de 80 mil, embora sem pesquisa reconhecida.
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Oscar Santos, estavam em polvorosa. Elas foram cadastradas no projeto 
Minha Casa, Minha Vida, do Governo Federal, e conseguiram uma casa 
no conjunto habitacional – em torno de 15 quilômetros do centro da 
cidade - no valor de dez mil reais, com prazo de pagamento para dez 
anos. Cada mensalidade era em torno de R$50,00. Neste dia, uma de 
nossas interlocutoras, Diomira4, me enviou um “whats app5” dizendo 
que recebeu uma “ligação de alguém do Governo convidando as víti-
mas do sinistro para uma reunião no Oscar Santos às 16h. Parece que 
assunto de nosso interesse”.

Antes disso, também num sábado, 10 de maio de 2014, o Governo 
Municipal marcou uma grande festa, às 9h da manhã, para entregar as 
últimas 10 casas, das 100 ofertadas pela Prefeitura Municipal (outras 
250 foram ofertadas pelo Governo do Estado do Amapá). Pelo conjunto 
todo havia faixas de “Obrigada Prefeito! Ass. Moradores do Oscar San-
tos”; faixas estas que muitos moradores afirmaram não ter colocado. 
Na quadra, coberta apenas com o telhado, as cadeiras estavam enfilei-
radas, faixas recém pintadas, funcionários da prefeitura distribuindo 
água gelada, atendimentos médicos gratuitos à população. Os discursos 
de prefeito, deputados e vereadores começaram por volta de 11h, todos 
vangloriando a doação das casas enquanto o povo já estava inquieto com 
o atraso do evento. Estas últimas dez casas seriam doadas, porque as 
famílias tinham renda superior ao estipulado pela Minha Casa, Minha 
vida. Isto gerou uma confusão grandiosa entre os demais moradores, as 
outras 90 famílias, envolvendo Governo Estadual e Prefeitura.

4. O nome de todos os interlocutores e todas as interlocutoras da pesquisa, para maior 
segurança, foram substituídas pelos nomes dados por eles mesmos ou nomes 
oriundos do livro cidades invisíveis e seus coadjuvantes de Ítalo Calvino (1990).

5. Aplicativo de bate-papo no celular, via internet.
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Segundo a moradora Maria,

o governador prometeu pra nós de dar 3 mil reais quando queimou 
a casa. Ele ia dar pra nós, dar de coração. Mas não deu, e tá tudo 
gravado, as meninas gravaram. Então quando prometeu tem que dar. 
Se prometeu tem que dar. Ainda mais pra gente que é de baixada6. 
Prometeu tem que dar! E agora tem essa história dessas últimas 
casas que eles não vão pagar. Se não vão nós também não vamo.... 
(...) Se dá pra um tem que dá pra outro. Eu queria que o prefeito 
me explicasse isso que tá me perturbando, pra onde que vai esse 
povo aqui daqui a 3 meses? Porque eu morei em baixada e eu sei. 
A família não trabalha, faz bico e só consegue dinheiro pra comer. 
Da onde que ele vai arrumar os 50, 70 reais pra pagar a casa dele?

A confusão foi grande, os discursos de protesto dos moradores 
aumentaram e as autoridades deram um jeito de terminar o evento. 
Na segunda-feira, 23 de junho, a presidente Dilma Roussef tinha agenda 
marcada para vir a Macapá inaugurar outro conjunto habitacional, o 
Macapaba, em parceria com o governo do Estado. Os moradores fizeram 
a ameaça de que, caso não ganhem as casas, fariam um escândalo no 
lançamento do Macapaba. Neste dia o conjunto estava cheio de bandei-
ras azuis, mesmo sem nomes escritos. Mas isto claramente lembrava a 
adesão ao candidato a governador Waldez Góes.

Voltando ao sábado, dia 21 de junho de 2014. 16h no centro comu-
nitário. Apenas moradores poderiam participar. A entrada de jornalistas 
e pesquisadores foi vetada. No outro dia, no entanto, Diomira, Isidora, 
Maria de Jesus e Fernandes nos deram a versão delas. Primeiro Isidora 
disse:

6. Casas palafitas: casas de madeira ou até mesmo de concreto, construídas sobre 
a água ou regiões alagadas.
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O governo chamou todo mundo. Tinha um representante da Dilma 
e a primeira dama Cláudia Capiberibe7. Eles falaram que foi um 
engano, que a Caixa [Econômica Federal] errou. Que todos que 
tiveram suas casas queimadas na Baixada ganhariam as casas nos 
conjuntos. Foi isso. O povo todo tá feliz.

Diomira, visivelmente sem graça – pois ela fazia parte das dez 
famílias que inicialmente ganhariam a casa, ratificou que, de fato, foi 
um erro. Isidora disse:

Não é justo. Todo mundo estava no mesmo barco. Nossas casas 
queimaram. Agora só porque uns ganham mais? É justamente por isso 
que eles deveriam pagar, porque a gente ganha um salário aqui em casa, 
então deveria ganhar quem não tem nada.

Diomira falou: “Mas faz parte de um programa. A gente não tinha 
culpa...”, Diomira, indignada, arrematou: “É, mas isso não é justo.” E o 
conjunto Oscar Santos que na quinta-feira estava azul (da cor do PDT), 
agora estava amarelo (cor do PSB do governador Camilo Capiberibe). 
“Graças a Deus”, disse Isidora. “Agora vão refazer nossos contratos”, 
disse Fernandes. Todos estavam muito felizes e Maria de Jesus voltou 
a rasgar seda para os Capiberibes. Na entrada da casa já havia um 
adesivo do PSB.

“Me Pagando, Mana, Voto e Faço Campanha pra qualquer um”!

A frase acima e também o título deste trabalho são de nossa inter-
locutora que não tem medo de soltar farpas, Maria, 37 anos, mãe de 
três filhos, um neto, casada, agente comunitária do Estado do Amapá.

7. Primeira dama do Estado na época, esposa do então governador Camilo Capiberibe.
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Escolhemos iniciar este artigo com três microcenas significativas 
para o objetivo deste trabalho, que pesquisa as táticas introduzidas pelos 
moradores para comerciar o valor do voto no seu lugar de moradia. 
Para realizar esta verificação sociocultural nos utilizamos do conceito 
de microcena de Vera Telles da Silva, no texto Deslocando o ponto da 
crítica: indagações a partir de realidades urbanas em mutações (anota-
ções inconclusas de um percurso de pesquisa) (2007), onde a autora diz 
que o mundo vive grandes transformações que afetam Estado, Econo-
mia e Sociedade. Estas transformações, por sua vez, são mutações nos 
modos de distribuição e circulação de riquezas, alterações nas formas de 
emprego e no trabalho, revolução tecnológica (e novos equipamentos de 
consumo) e economia informal. Para ela, estas são as novas conexões 
que protagonizam uma escala de redefinições socioculturais.

Espaços, territórios e dinâmicas sociais se redesenham, num cenário 
que, segundo ela, crescem pobreza, desemprego e precariedade urbana. 
Exatamente em função destas novas configurações sociais é que Telles 
sugere um deslocamento do ponto de crítica, para que ela de fato possa 
ser exercida. Este deslocamento seria uma nova forma de percepção e 
descrição da realidade para compreender diversas situações. “Essas micro-
cenas podem ser vistas como evidências de práticas e arranjos sociais que, 
nesse jogo de luz e sombra entre o lícito e o ilícito, são feitos e refeitos 
numa sempre reaberta negociação da vida e das formas de vida” (Telles, 
2007, p. 28).

 Exatamente por esta definição de microcena como evidências de 
“acomodações” sociais, que partimos deste conceito para tecer uma 
inquirição sociocultural, sobre como as pessoas negociam o voto, levando 
em conta as noções de tática, lugar de moradia e de trama através do 
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estudo de caso dos moradores que migraram da Baixada Perpétuo 
Socorro ao Conjunto Habitacional Oscar Santos após o incêndio que 
devastou a área de ressaca em outubro de 2013. A pesquisa de campo 
envolvendo estes moradores se deu entre os anos de 2013 e 2015 e fez 
parte da pesquisa de doutorado de uma das autoras deste artigo. Logo, 
o trabalho de campo fez a pesquisadora presenciar eleições para presi-
dente, governador, senadores e deputados no Brasil, o que possibilitou 
vivências deste tipo de negociações “in loco”. No entanto, as ações 
mais significativas acontecem em períodos que antecedem as eleições, 
como a microcena citada no início do texto, ocorrida em maio 2014, 
assim como outras vivenciadas pelos moradores nos meses de março 
e abril do mesmo ano.

Segundo os autores Goldman e Sant’Anna, sempre são designa-
das muitas explicações para justificar a escolha de voto dos eleitores. 
Normalmente são elencadas por autores, pesquisas de opinião e pela 
mídia que isto se ratifica por falta de informação, racionalidade ou 
fidelidade partidária. No entanto, o eleitor é racional, e muitas vezes 
arquiteta o uso de seu voto muito antes das eleições. É o uso de uma 
tática para alcançar favorecimentos, que podem ser financeiros, sim-
bólicos, humanitários, entre outros. A noção de tática desenvolvida por 
Michel de De Certeau se relaciona a lugar e a espaço, justamente porque 
resulta em uma atitude engenhosa de um indivíduo que se coloca como 
um praticante de um lugar. Geralmente são ações para um benefício 
individual ou coletivo (De Certeau, 2003).

Táticas que podem ser exemplificadas de diversas maneiras, como 
seu Barreto, líder dos moradores que residiam na Baixada Perpétuo 
Socorro, que negocia o seu voto e de seus vizinhos com uma famosa 
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deputada de Macapá. Ela foi uma das únicas, senão a única deputada 
estadual, a ouvir a versão dos moradores, descontentes com os governos 
pelo atraso no aluguel social e na entrega das casas nos conjuntos habi-
tacionais. Desde dezembro de 2013, esta deputada distribui seu e-mail 
aos moradores, deu voz a eles na bancada da assembleia, emprestou 
carro, enviou assessores. Muitos votos foram negociados ali. Outra tática 
dos moradores foi chamar a imprensa para mostrar casos extremos. 
Um deputado ajudou a chamar repórteres para justamente falar mal do 
político de oposição, como na situação em que dona Ângela teve um 
AVC após o incêndio na Baixada. A família dela estava vivendo num 
lugar sem condições de cuidados para ela e não haviam recebido o alu-
guel social e a casa nova. Seu Barreto chamou a equipe do programa 
policial mais popular da cidade e a famosa deputada foi informada da 
situação, para que pudesse criticar ao governador Camilo Capiberibe, 
opositor de seu marido, ex-governador e na época provável candidato 
ao governo do Estado.

Logo, dona ângela não negociou, mas seu marido, José, pouco antes 
dela falecer, numa ação desesperada, deixou o circo da mídia entrar em 
sua casa e popularizar a história de sua família na ânsia de receber uma 
ajuda. Seu Barreto, chorando de pena, chamou deputados, médicos, 
imprensa... Alguns políticos se promoveram, e dona Ângela, sem ajuda 
nenhuma, morreu dias depois em sua casa.

São ações que se desenvolvem num jogo triste e perverso pelo 
favorecimento próprio. Assim, a decisão do voto perpassa pela questão 
econômica e a posição de cada indivíduo na estrutura social e econômica 
do local em que vive. É neste sentido que Goldman e Sant’Anna dizem 
que “a irracionalidade tende a surgir como ‘racionalidade diferente’” 
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(1996, p. 22); e que Kuschner chama de “táticas de manipulação polí-
tica” (2007, p. 16), onde todas as culturas possuem estas táticas de 
negociações cotidianas. As relações de poder estão embrenhadas nas 
relações sociais, que, por sua vez, são intercambiadas.

Realmente a Caixa Econômica Federal cometeu um “equívoco” ao 
cobrar pelas casas no conjunto habitacional. Mas, por que os moradores 
se mobilizaram para protestar exatamente no dia em que a presidente 
Dilma viria inaugurar o Conjunto Habitacional Macapaba? Por que 
o governo esperou até o sábado para informar a população, já que a 
visita da presidente seria na segunda? Por que dona Maria de Jesus, 
fanática pelo governador Camilo, estava tão quieta com relação a 
insatisfação de seus vizinhos para com o governador, e ainda não tinha 
tomado partido neste período pré-eleições? Por que, após a reunião 
com a “Claudinha”, Maria de Jesus colou um adesivo amarelo do PSB 
em frente a sua residência? As “Certas condições” que dona Maria de 
Jesus sempre afirmou ter estavam meio congeladas nos últimos meses, 
mas depois das reuniões este poder simbólico voltou e Maria de Jesus 
retomou sua distinção (Bourdieu, 2007). Todos estes atos não refletem 
um eleitor irracional, irresponsável, manipulado. Muito pelo contrário: 
revela um eleitor negociador, ou como escrevem Goldman e Sant’Anna, 
“não existe, pois, irracionalidade, mas dispersão” (1996, p. 26), onde a 
ordem e o poder estão sempre prestes a se alterar.

No caso dos ex-moradores da Baixada, ou da ponte, como eles dizem, 
a tática principal, ou a formal, dos moradores foi usar eventos oficiais 
para dramatizar, ou agilizar uma performance (Goffman, 2012) cujo 
objetivo era um protesto muito próximo ao momento da reeleição dos 
candidatos, a fim de receber a ajuda financeira para receber o aluguel 
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social, 3 mil reais do governo para a compra de móveis e eletrodo-
mésticos e a doação da casa. “As táticas do consumo, engenhosidades 
do fraco para tirar partido do forte, vão desembocar então em uma 
politização das práticas cotidianas” (De Certeau, 2002, p. 45). Outras 
táticas, num segundo momento, foi obter dinheiro extra para o mês, 
cestas básicas e empregos para a família. Por fim, os votos da casa são 
divididos entre todos aqueles que de fato cumpriram suas exigências. 
Em suas declarações, muitos negociam, mas não entendem o voto como 
negociação. Outros afirmam abertamente a comercialização do voto, 
como na conversa que tivemos com Maria e seu Barreto:

Vou votar e fazer campanha em quem me pagar. Me pagou, eu vou 
lá, levo a minha equipe – porque eu tenho uma equipe para fazer 
campanha – leeeeeevo a minha equiiiiiiiipe, boooooto na ruuuua, 
faaaaço campanha. Mas só me pagando. Me pagando, mana, voto e 
faço campanha pra qualquer um”! E riu alto. A vizinha só ria, quieta 
no canto dela, sentada em frente à mesa. Eu tomava meu café e seu 
Barreto, na porta de casa, balançava a cabeça: “Nunca! Eu nunca 
vou me vender por voto nem coisa nenhuma! Não me vendo! É por 
isso que as coisas estão como estão. Se a gente se vende, a gente 
já está sendo pago, então não tem como cobrar deles depois. Se a 
gente não se vende, a gente pode cobrar. Se eles não fizerem, a gente 
vota em outro. Não me vendo!”. “Pois eu me vendo. E me vendo 
meeeeesmo. (Diário de Campo, 19 de março de 2014)

Os comentários de Maria e as ações de seu Barreto no caso de dona 
Ângela, revelam uma “negociação da realidade” (Velho, 2003, p. 31), 
que mostra uma metamorfose social vivenciada por um grupo ou uma 
pessoa, num sentido de abrir um leque de possibilidades para alcan-
çar determinadas finalidades. Este conceito de Velho vai ao encontro 
do conceito de “política do cotidiano” de Paulino (2011, p. 111), no 
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sentido de observar a realidade como um campo de possibilidades de 
poder, que se oscilam entre diferentes momentos do cotidiano. A vida 
real – e a conduta do voto – torna-se negociável, em busca de um poder 
simbólico ou até mesmo concreto, que revela uma realidade de ordem 
econômica desigual.

Para entendermos esta “política do cotidiano”, através das táticas 
utilizadas pelos moradores do Oscar Santos oriundos da Baixada Per-
pétuo Socorro, é necessário considerar as noções de lugar e espaço 
também desenvolvidas por De De Certeau. Para o autor o lugar indica 
uma ordem, uma configuração de posições que sugere estabilidade 
(2003, p. 201) e espaço indica um movimento, instabilidade, ou seja, 
um lugar praticado (2003, p. 202).

Antes do incêndio na Baixada Perpétuo Socorro, moradores se reco-
nheciam na baixada, ou na ponte; mas tinham vergonha de dizer onde 
moravam e quando diziam eram estigmatizados por isso. Mesmo assim, 
havia uma noção de pertencimento na baixada, por estarem no centro 
da cidade, fazerem parte de uma “comunidade unida” (mas o incêndio 
provou que a união não era sólida), terem supermercado, escolas, postos 
de saúde e igrejas muito próximos de sua casa. Mesmo com vergonha 
de dizer onde moravam, havia uma ressignificação do espaço no lugar, 
com casas pintadas, motos guardadas na entrada das casas-palafitas, 
filhos estudando “na faculdade”, festas nos finais de semana, danças 
de brega, bares dentro da área de ressaca e um sentimento orgulhoso de 
“pertencer ao centro da cidade”. Não se saia da baixada para a diversão. 
A diversão era dentro da baixada.

No entanto, no conjunto Oscar Santos, inicialmente havia um senti-
mento de não pertencimento ao local e de recusa a casa que eles “teriam 
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que pagar”, ao pequeno espaço do imóvel, que não caberia suas famí-
lias de 12, 14, dezesseis pessoas, porque a localização estava longe do 
centro da cidade. Agora, desde maio de 2014, com a afirmativa de que 
os moradores não precisam mais pagar o imóvel, há um pertencimento 
forçado ao lugar, que começa a gerar um espaço vivenciado de novos 
grupos e redes sociais, de vizinhos que aos poucos começam a se falar 
e fazer churrasco no final de semana; de casas que vendem pão, açaí, 
peixe; pequenos comércios chamados no Amapá de “Minibox”; barzi-
nhos com sinuca; jogos de capoeira no centro comunitário; manicures 
e cabeleireiras pelo Conjunto; empinar papagaio (pipa) em “tempo de 
vento”; e algo muito valorizado: pequenos cultos evangélicos nas casas 
dos moradores.

Na baixada, o lugar de estabilidade da localização deixava a angús-
tia da instabilidade da água subir e alagar as casas em tempos de maré 
alta; o medo da violência do assalto e da morte; a aflição de moradores 
precisarem pagar pedágio a traficantes para entrar em casa. O lugar 
misturava imposições sociais e climáticas a um lugar praticado, com 
o seu modo de vida particular de saber andar pelas passarelas (pontes 
construídas sobre a água para se locomover de uma casa para a outra); 
ter um jeito próprio para lavar roupa; não cair na água suja; fugir da 
polícia; não mexer com ninguém e se “fazer de cego, surdo e mudo”, 
fazer umas festas nos finais de semana. A noção de espaço em De De 
Certeau, como um lugar praticado, se consolida em Marc Augé (2003) 
em noção de lugar como invenção, fruto das ações dos sujeitos, um 
sentimento de posse, um senso de domínio territorial que lhes é próprio, 
seguro e conhecido.



988

meistudies

Voltemos, pois à Microcena

Vamos voltar ao fato ocorrido no salão comunitário, no sábado, 21 de 
junho de 2014, às vésperas da visita da presidente Dilma a Macapá. 
Os moradores, vítimas do incêndio na Baixada do Perpétuo Socorro, 
fizeram outras táticas que, inicialmente, falharam, porque foram em 
momentos politicamente impróprios e sem a visibilidade que planeja-
ram, como no fato em que os moradores foram à Assembleia Legislativa 
pedir apoio (e os deputados foram embora e não os ouviram), e nos 
casos de protestos com cartazes em frente à Assembleia, onde a maioria 
dos próprios moradores faltaram ao evento e os políticos e a imprensa 
ignoraram a manifestação. Mas esta microcena é muito cirúrgica, e 
mostra uma tática que funcionou.

Primeiro: Moradores indignados escolhem as vésperas da visita 
de Dilma Rousseff para anunciar que fariam um “escândalo” na visita 
da Presidente. Isto estragaria a festa que Governo Federal e Estadual 
estavam preparando para a inauguração do Macapaba, onde os objetivos 
dos governantes era mostrar suas obras, suas popularidades, e preparar 
o terreno para as eleições de outubro. E Governo Federal e Estadual não 
tiveram saída a não ser usar daquele momento para “corrigir um erro”, 
que, novamente, atingia os mais fracos, mais pobres, invariavelmente 
com famílias maiores e de menor renda.

Por outro lado, sem saída, foi uma tática governamental deixar a 
conversa reservada apenas entre os moradores. A imprensa não iria espe-
cular – e também nem deu destaque pra isso, porque moradores felizes 
não levam informações à imprensa; nem pesquisadores informados 
para perguntar demais. Um acerto de contas privado, que funcionou. 
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No dia 23 de junho, segunda-feira, Dilma Rousseff e Camilo Capiberibe 
inauguraram o Macapaba, puxaram as fitas verde e amarela para abrir 
os laços de um novo conjunto para a comunidade. Escolheram a dedo 
pessoas que receberiam suas casas para beijar políticos e fazer decla-
rações na televisão. Todos sorrindo, sem nenhum empecilho.

Pois é, professora. Hoje a Dilma estava lá na inauguração do 
Macapaba. Muita gente foi lá pra ver e não deixaram entrar. As 
únicas pessoas que entraram foram os políticos, autoridades, e umas 
famílias escolhidas para ganhar a casa. Muita gente queria ir lá vaiar 
a Dilma e não pode entrar [pessoas que não faziam parte do acordo 
entre eles]. Se a senhora fosse também não poderia entrar. (Diário 
de Campo, 23 de junho de 2014).

A microcena da reunião, e esta citação acima, exemplificam as ope-
rações cotidianas que muitas famílias precisam fazer para sobreviver 
a uma vida de pobrezas, violências físicas e sociais, de fome, falta de 
emprego, enquadramento a normas sociais que não fazem parte de sua 
cultura de vida. São estratégias, são táticas, que De Certeau define como 
atitude engenhosa de um indivíduo que se coloca como um praticante de 
um lugar; Karina Kuschner chama de “estratégias políticas”, Vera Telles 
de “jogos da vida” e “viração popular” (Telles, 2007, p. 28) e Daniel 
Hirata nomeia de “Sobreviver na Adversidade” (Hirata, 2010, p. 19).

Os moradores do conjunto habitacional Oscar Santos não se sentiam 
no direito de pagar suas casas. E, se tivessem que pagar, voltariam para 
uma baixada no centro da cidade e fariam lá a suas casas, com o seu 
dinheiro e do jeito que quisessem. Logo, foi uma tática econômica e 
social, forçando o pertencimento ao novo lugar de moradia: Do Governo, 
que tem uma população estigmatizada morando longe do centro; e dos 
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moradores, que, agora, com a casa ganha, têm as verbas dos programas 
sociais que a maioria utiliza para efetivamente gastar com a vivência e 
a sobrevivência cotidiana da família. O objetivo dos moradores, atual-
mente, é de que os contratos das casas sejam efetivados o quanto antes, 
para que a promessa da casa doada não deixe de existir.

Negociar o voto é só mais uma tática das pessoas para “sobreviver 
na adversidade” no sentido das tramas urbanas e cotidianas, da pulsação 
das práticas do dia a dia. Grupos sociais como o destes moradores, que 
sofrem preconceito, são estigmatizados por morarem nas Baixadas e 
depois nos conjuntos habitacionais, que têm dificuldades para ter renda 
e emprego; usar o voto como mecanismo de poder e negócio é uma 
forma prática de lidar com as necessidades e urgências da vida dentro de 
um cenário de incertezas sociais e econômicas, e de uma realidade cuja 
informalidade é o carro-chefe da economia de grande parte das famílias.

De 2014 para cá muitas coisas mudaram no Conjunto habitacional. 
Casas cresceram com puxadinhos, famílias foram embora, trocaram 
de emprego, abriram pequenas empresas... Eleições entraram e saíram. 
Uma pandemia ocorreu causada pela doença Coronavírus, o COVID-19 
(Coronavirus Disease 2019) disseminada pelo vírus SARS-CoV-2 (sigla 
em inglês para Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). A 
pandemia foi reconhecida como tal em 11 de março de 2020 pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) (Malta et al., 2021). Até início de 
setembro de 2021 no Brasil 582 mil (Github, 2021) pessoas morreram 
acometidas por esta doença. Logo, desde 2020 não visitamos mais o 
Conjunto habitacional, porque a maioria de nossas interlocutoras são 
idosas. No entanto, em 2022 haverá nova eleição para presidente e 
governador. E será um período de novos ventos e rotas, já que há uma 
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crise econômica e social que aumenta a precarização deste grupo de 
pessoas e assola a população sobretudo de baixa renda.

Das micro-realidades para as macro-realidades, partindo do voto, 
reencontramos questões sócio-culturais que nos permitem entender o 
Brasil dentro, inclusive, do contexto histórico. Precisamos perceber um 
universo de grupos sociais, necessidades, interesses e corrupções que 
revelam a política e/ou a “política do cotidiano” em nosso país.

Percebemos um Brasil protagonizado por cidadãos que realizam 
pequenas arrumações e corrupções cotidianas. Muitos as executam 
para sobreviver nas adversidades, vivendo em um mundo de realidades 
incertas, desiguais e violentas; e outros as executam para viver e esbanjar 
uma realidade certa, muitas vezes usurpada das adversidades do incerto.
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Desinformación y propaganda en Facebook durante 
la segunda vuelta electoral en Perú 2021
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El origen del término desinformación se puede situar en los inicios 
del siglo XX y su apogeo con la llegada de la Guerra Fría (Rodríguez 
Andrés, 2018, p. 234), la desinformación en contextos electorales ha 
sido un ámbito estudiado con mayor frecuencia en el mundo a partir 
del 2016 a raíz de las elecciones presidenciales de EUA, en donde se 
evidenciócómo la desinformación como estrategia política era más per-
suasiva incluso que los spots electorales (Rodríguez-Fernández, 2019a).

De esta forma, su uso se ha hecho más frecuente en los últimos 
años, por ejemplo, en las elecciones presidenciales de México (2018) 
a raíz de la cual se propone una tipología de bulos diferenciando entre 
el periodo pre-campaña, campaña y post-campaña (Magallón, 2019a). 
Asimismo, se han desarrollado investigaciones en torno a las elecciones 
presidenciales 2018 en Brasil (Canavilhas et al., 2019); el conflicto 
electoral en Bolivia 2019 (Ojeda & Peredo, 2020); y en las elecciones 
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presidenciales de 2016 en Perú (Torres, 2020). En los contextos mencio-
nados se evidenció una gran propagación de desinformación a través de 
distintos canales, siendo uno de los más mencionados el ámbito digital 
a través de las redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea. 
La revolución digital ha generado que tanto la información como la 
desinformación circulen con mayor velocidad y a mayor escala (Romero, 
2019) convirtiendo a cada individuo en “un medio de comunicación en 
sí mismo que solo comparte lo que quiere y aquello con lo que está de 
acuerdo” (Romero, 2019, p. 3).

Los efectos de la desinformación son más pronunciados cuando estos 
abordan temas políticos que de otros ámbitos (Rodríguez-Fernández, 
2019b). Ello sumado a un contexto electoral sumamente polarizado 
en el que la desinformación ya no afectaba únicamente a los partidos 
políticos y candidatos, sino también a los organismos electorales, legiti-
madores del proceso electoral, generando así una inestabilidad política 
en el Perú que se vivió de forma más inquietante en la segunda vuelta 
de las elecciones presidenciales 2021 en Perú.

Por ello, se propone conocer las características comunes que pre-
senta la desinformación difundida en redes sociales, siendo Facebook 
la más usada por la generación joven del Perú, la misma que representa 
al mayor número de votantes a nivel nacional. Asimismo, se considera 
el periodo más álgido de la campaña electoral de la segunda vuelta de 
los comicios generales en el Perú que fue entre el 12 de abril hasta la 
proclamación del presidente electo. Finalmente se propone desarrollar 
una tipología que sirva como referencia para futuros estudios en torno 
a la desinformación política en contextos electorales.
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Marco Contextual
Elecciones Generales 2021

El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, anunció el 8 de julio 
del 2020 la convocatoria para los comicios generales bajo el Decreto 
Supremo N.º 122-2020-PCM

Se convoca a Elecciones Generales el domingo 11 de abril del año 
2021, para la elección del presidente de la República, vicepresi-
dentes, así como de los congresistas de la República y de los repre-
sentantes peruanos ante el Parlamento Andino. (Decreto supremo 
n.º 122-2020-PCM)

El 9 de noviembre el Congreso de la República decidió, con 105 votos, 
vacar a Martín Vizcarra Cornejo bajo la acusación de “incapacidad moral 
permanente”. Al día siguiente, Manuel Merino de Lama juramentó como 
nuevo presidente del Perú. El 12 de noviembre ratificó las elecciones 
generales mediante el Decreto Supremo N.º 179-2020-PCM. Tras las 
protestas e inconformidad de los ciudadanos a nivel nacional, el 16 de 
noviembre Francisco Sagasti Hochhausler tomó posesión como nuevo 
presidente interino. El 20 de enero del 2021 bajo el Decreto de Urgen-
cia N.º 006-2021 se dictaban medidas extraordinarias en el marco de 
la emergencia sanitaria por la Covid-19, para garantizar el desarrollo 
de las elecciones generales en el año 2021.

La primera vuelta electoral en Perú se realizó el 11 de abril de 2021 
y contó con la participación de 20 partidos políticos y 19 candidatos 
presidenciales (JNE), siendo esta una de las elecciones con mayor varie-
dad de partidos políticos acontecida en el país. La segunda vuelta de los 
comicios se llevó a cabo el domingo 6 de junio para elegir presidente y 
vicepresidentes de la República. Los contendientes fueron Pedro Castillo 
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(Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular). Esta segunda vuelta se 
caracteriza por una gran polarización entre los idearios de los partidos 
políticos, por un lado, Perú Libre de izquierda y Keiko Fujimori de 
Fuerza Popular considerado un partido populista de derecha.

El 19 de julio, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamó 
la victoria del candidato Pedro Castillo del partido político Perú Libre, 
quién gobernará el país durante el periodo 2021-2026. El partido Perú 
Libre obtuvo 8 millones 836,380 votos emitidos, lo que representa 
el 50.126% de los votos válidos, y Fuerza Popular logró 8 millones 
792,117 votos emitidos, equivalente al 49.874% de los votos válidos 
(El Peruano, 2021).

Marco Teórico
Desinformación

La información tiene un contenido semántico (Floridi, 2011), y se 
considera una herramienta poderosa (Fallis, 2016). Una información 
es verdadera si representa al mundo de la manera que es, y es falsa si 
representa al mundo de la manera que no es (Fallis, 2016). Salaverría 
(2020) define bulo como “todo contenido intencionadamente falso y 
de apariencia verdadera, concebido con el fin de engañar a la ciuda-
danía, y difundido públicamente por cualquier plataforma o medio de 
comunicación social” (p. 4), es decir plantea la intención como una 
característica fundamental de la desinformación.

Algunos autores denominan a la desinformación como “fake news”. 
Ante ello, Fallis y Mathiesen (2019) señalan que las “fake news son 
noticias falsificadas. Es decir, una historia es una noticia falsa si no ha 
pasado por el proceso periodístico moderno estándar, pero se presenta 
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como si lo hubiera hecho, con la intención y la propensión a engañar.” 
(p. 16). Sin embargo, Wardle y Derakhshan (2017) indican que el uso de 
ese término es inadecuado. Se debe considerar tres tipos de trastornos 
de la información: disinformation, misinformation y mal-information. 
Donde la desinformación – en inglés disinformation – es la información 
deliberadamente falsa, difundida por motivos económicos, ideológi-
cos o por alguna otra razón, misinformation es considerada como la 
información falsa transmitida con el convencimiento de su verdad y 
mal-information es la información verdadera, pero de ámbito privado 
o restringido, que se saca a la luz pública con la intención de dañar a 
una persona, una institución o un país (Wardle & Derakhshan, 2017).

En la desinformación, las redes sociales juegan un rol importante 
en la aparición de supuestos hechos carentes de veracidad y tienen un 
gran impacto por la magnitud de la escala en la que proliferan mensa-
jes y por su horizontalidad (Estrada et al., 2020, p. 96). Asimismo, la 
desinformación suele “fortalecer la parte emocional del ser humano en 
deterioro de la parte racional” (Ballesteros-Aguayo & Bermúdez Váz-
quez, 2019, p. 15). Es decir, que se difunde con mayor facilidad aquella 
desinformación que complementa y fortalece el conjunto de creencias 
del individuo. La emocionalidad supera entonces al plano racional.

Tipologías de Desinformación
En una reciente revisión de la literatura en torno a la desinforma-

ción en contextos electorales en Latinoamérica se encontraron diversas 
tipologías.

Un estudio en torno a las elecciones presidenciales de México (2018) 
propone una tipología de bulos con enfoque en el tema del rumor o 
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desinformación. De esta forma, se evidencian cuatro etapas: rumores 
en campaña electoral, rumores durante los días próximos a la jornada 
electoral, rumores el día de la votación y rumores tras la elección 
(Magallón, 2019a).

En la primera etapa se evidencian rumores respecto a declaraciones 
falsas de candidatos, relaciones de los candidatos (familiares, alianzas o 
amistades), propuestas del partido político, declaraciones falsas de alguna 
persona pública sobre algún candidato, inventarse apoyos de políticos 
extranjeros, entre otros (Magallón, 2019a). Respecto a la segunda etapa 
se difunde desinformación sobre encuestas falsas, falsas detenciones 
de políticos, falsa nacionalidad o residencia de políticos, impresión de 
cédulas de votación, estrategias de desinformación digital como el uso 
de bots, clickbait o trolls, etc. (Magallón, 2019a). En la tercera etapa, 
correspondiente al día de las elecciones, Magallón (2019a) indica que 
esta se encuentra relacionada con la anulación de votos, supuestos videos 
de compra de votos, robos de urnas, incendios en instalaciones de sedes 
electorales, imágenes de procesos electorales anteriores, entre otras. 
Por último, Magallón (2019a) señala que los mensajes sobre inconsis-
tencias en resultados electorales, caída de la bolsa y videos de jornadas 
electorales anteriores como parte de la etapa posterior a las elecciones.

Asimismo, el estudio realizado en torno a las elecciones argentinas 
de 2019, por Molina-Cañabate et al. (2020), establece que los bulos se 
clasifican en: declaraciones falsas o descontextualización, falsas conexio-
nes entre políticos con personas u organizaciones, hechos falsos, falsas 
promesas, fraude electoral, imágenes sacadas de contexto, propuestas 
políticas falsas, información política falsa y apoyo de celebrities a un 
candidato. En otro artículo, Molina-Cañabate et al. (2021) analiza la 
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desinformación en las elecciones uruguayas de 2019, y utiliza una cla-
sificación similar a la anterior: alfabetización y proceso electoral, fraude 
electoral, información descontextualizada o engañosa, declaraciones 
falsas, apoyo de celebrities, información falsa, imágenes o videos falsos.

Si bien, se pueden observar elementos comunes respecto a la des-
información que se difunde en distintos países de Latinoamérica, es 
importante acotar que la tipología de rumores varía según el tipo de 
elección, la evolución de la campaña (Magallón, 2019b), el contexto 
social, político y económico, así como también las características cul-
turales propias de cada país o región.

Propaganda Política
Para Young (1986), como se citó en Hinojosa Navarro (2014), la 

propaganda hace referencia al “uso más o menos deliberado, planeado 
y sistemático de símbolos, principalmente mediante la sugestión y otras 
técnicas psicológicas” (p. 263). Está a su vez se caracteriza por buscar 
dos propósitos: (1) alterar y controlar las opiniones, ideas y valores, y (2) 
modificar la acción manifiesta. Asimismo, Badillo coincide con Young 
en la finalidad que persigue la propaganda agregando que esto se da 
por un fin superior que puede ser ideológico o político y que “justifica 
utilizar información —sin importar si es verdadera, completamente 
falsa o parcialmente modificada— para persuadir” (Badillo, 2019, p. 5).

La relación entre la propaganda y la desinformación proviene del 
periodo entre guerras, en el cual se consideraba a la desinformación 
como una de las técnicas más eficaces de persuasión y propaganda polí-
tica. Para Castillo Sánchez (1988), la desinformación como propaganda 
política consiste en una “distorsión calculada de la información y de 
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la realidad que esta representa” (p. 44). Asimismo, esta práctica se ha 
producido desde hace siglos por distintos regímenes políticos (Rodríguez 
Andrés, 2018) y en contextos electorales (Ferro, 2021).

Cabe señalar que “la propaganda es un tipo de persuasión que 
busca que las personas acepten, de forma acrítica, opiniones políticas, 
ideológicas o religiosas, para luego realizar ciertas acciones” (Hinojosa 
Navarro, 2014, p. 265) y que, por ende, “no busca promover unas ideas 
concretas, sino que, para llegar al resultado deseado, hace uso de cualquier 
mensaje efectivo, sin tener en cuenta su veracidad o falsedad” (Álvaro, 
2018, p. 75), es decir, que utiliza la desinformación para el logro de un 
objetivo, que en muchos casos suele ser “atacar al que es considerado 
como adversario” (Rodríguez Andrés, 2018, p. 239)

Fact-Checking
Entre las respuestas al fenómeno de los “desórdenes informativos”, 

han adquirido relevancia en los últimos años las organizaciones de 
fact-checking: proyectos de verificación –también hay secciones en 
los medios de referencia– que chequean a posteriori una información. 
(Salaverría et al., 2020, p. 4). La verificación de hechos es la tarea de 
evaluar la veracidad de las afirmaciones hechas por figuras públicas 
como políticos, expertos, etc. Es comúnmente realizada por periodistas 
empleados por organizaciones de noticias en el proceso de creación de 
artículos de noticias (Vlachos & Riedel, 2014 p. 18).

La intención de los fact-checkers y de las organizaciones de 
fact-checking es aumentar el conocimiento a través de la investigación 
y difusión de los hechos recogidos en las declaraciones publicadas 
o grabadas realizadas por cargos políticos o cualquier otra persona 
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cuyas palabras tengan un impacto en la vida de otros. Asimismo, se 
caracterizan porque su trabajo está libre de intenciones partidistas o 
de defensa de determinados intereses. (Elizabeth, 2014). En el mundo 
existen 289 proyectos de fact-checking. En Perú, el primer proyecto de 
fact-checking fue desarrollado por el medio independiente Ojo Público 
a través de su sección Ojo Biónico. Actualmente, en el país existen 
varios fact-checkers. Ojo Biónico y Convoca Verifica son secciones que 
pertenecen a medios independientes y son nativos digitales (Ojo Público 
y Convoca Verifica) y el Verificador LR pertenece al medio tradicional 
La República. Estos medios se encuentran como miembros de la IFCN, 
International Fact-Checking Network.

Metodología

La investigación tiene un enfoque descriptivo. Se identifican las 
características comunes que presenta la desinformación difundida en redes 
sociales verificada por los fact-checkers peruanos. El criterio de selección 
empleado para la delimitación de la muestra ha sido la coyuntura social 
y política, siendo esta, la segunda vuelta electoral presidencial donde 
se evidenció la difusión de gran cantidad de desinformación motivada 
por la polarización entre los candidatos electorales, considerando esta 
desde el inicio de la segunda vuelta (12 de junio) hasta la proclama-
ción del nuevo presidente —prolongada más de lo habitual debido a 
la desinformación— el 19 de julio de 2021. Se considera la labor de 
tres fact-checkers peruanos: Convoca Verifica (Convoca), Ojo Biónico 
(Ojo Público) y Verificador LR (La República). Estos verificadores 
de hechos fueron seleccionados porque pertenecen a la International 
Fact-Checking Network (IFCN), unidad del Instituto Poynter.
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En la muestra del estudio delimitado, se aplica la ficha para el análisis 
de cada verificación. En la ficha se consideran los siguientes indicadores:

Tabla 1
Ficha de análisis de verificaciones para redes sociales

Información general de la verificación

1. Titular
2. Fecha
3. URL
4. Red social
5. Cuenta
6. Veracidad de la cuenta
7. Verificación realizada por el fact checker

Interacción con los usuarios

1. Número de seguidores
2. Número de publicaciones
3. Número de “me gustas”
4. Número de retweets/compartidos
5. Número de comentarios
6. Tuit/mensaje
7. Extensión del mensaje
8. Utilización de hashtag

Características de la desinformación

1. Origen de la noticia falsa
2. Partido o líder afectado por la 

desinformación
3. Tema
4. Uso de imágenes
5. Fuentes
6. Lenguaje y argumentación
7. Técnica propagandística
8. Objetivo del ataque
9. Observaciones

Adaptada de Agea Carrillo (2020).
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La ficha será aplicada para el análisis de contenido. El primer cri-
terio de esta se basa en un enfoque cualitativo, ya que comprende de 
los siguientes ítems:

CRITERIO 1: Información general de la desinformación

1. Titular. Se identifica el titular de la desinformación (si lo 
tiene) o titular de la verificación.

2. Fecha. Se identifica con la finalidad de saber la fecha en la 
que se publicó la desinformación en redes sociales.

3. URL. Se anota el enlace para la localización oficial de la 
desinformación.

4. Red social: Facebook.

5. Cuenta: Identificar al usuario quién propagó la desinfor-
mación.

6. Veracidad de la cuenta: Se anota si la cuenta donde se ha 
divulgado la desinformación es oficial, de un candidato o 
seguidor de un partido político, o por el contrario es una 
cuenta desconocida o falsa.

7. Verificado: Se anota el fact-checker que verificó la noticia, 
para este estudio puede ser Convoca Verifica, Ojo Biónico 
o Verificador LR.

El segundo criterio se denomina interacción con el usuario, debido 
a que se pretende conocer el alcance que ha tenido la desinformación. 
En esta parte se aplica un enfoque cualitativo por la descripción de los 
datos. Los ítems son los siguientes:

CRITERIO 2: Interacción con los usuarios

1. Número de seguidores: Este número es identificado con la 
finalidad de saber la trascendencia de la desinformación.



1005

meistudies

2. Número de publicaciones: Este número representa cuán 
activo es el usuario en la red social.

3. Número de “me gustas”: El número de esta interacción nos 
muestra cuantos usuarios consideran esta desinformación 
como verídica o comparten la misma información ya sea 
por un sesgo de confirmación o creencia.

4. Número de retweets/compartidos: Esto nos muestra cuántas 
personas a partir de la desinformación han propagado la 
misma, debido a que lo consideraron real.

5. Tuit/mensaje: Se registra la información del mensaje para 
conocer el contenido de la información falsa.

6. Extensión del mensaje: Es relevante incluir la extensión de 
contenido, se tomará en consideración el número de palabras 
utilizadas.

7. Utilización de hashtag: Estas son consideradas como las 
palabras claves.

Por último, el tercer criterio denominado características de la des-
información es cualitativo.

CRITERIO 3: Características de la desinformación

1. Origen de la desinformación: Identificar quién fue el que 
inició la propagación de dicha información falsa.

2. Partido o líder afectado por la desinformación: Las varia-
bles son Perú Libre (Castillo), Fuerza Popular (Fujimori) y 
Elecciones.

3. Tema: Se evidencia sobre qué trata la desinformación.

4. Uso de imágenes: Se identifica con la finalidad de apoyar la 
desinformación con un recurso visual para conseguir mayor 
veracidad y credibilidad.
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5. Fuentes: Se reconoce las fuentes utilizadas para legitimar 
la desinformación. Se consideran las variables: políticos, 
medios de comunicación, expertos, base de datos, material 
audiovisual (fotos, audios, videos, gráficos) e instituciones 
o empresas.

6. Lenguaje y argumentación: Se anota el tipo de lenguaje, 
dentro de los cuales se considera los siguientes: lenguaje 
preciso, lenguaje impreciso, lenguaje sencillo, lenguaje 
emotivo, lenguaje agresivo, uso de exageración, uso de 
metáforas, humorístico y expresiones negativas hacia otro 
grupo político o candidato (Ageo Carrillo, 2020)

7. Técnica propagandística: en este ítem se utilizará la tipo-
logía brindada por James Campbell (2004) encontrada en 
Hinojosa (2014).

Tabla 2
Técnicas de propaganda según James Campbell

El empleo de estereotipos
Por ejemplo, asociar a alguien de tez blanca con valores 
como la suavidad y la educación, y a alguien de tez oscura 
con antivalores como la brusquedad y la ignorancia.

La sustitución de nombres
Reemplazar términos neutrales por términos cargados de 
connotación ya sea favorable o desfavorable. Por ejemplo, en 
vez de decir “socialista”, decir “rojo”.

Selección Elegir dentro de un conjunto de hechos aquellos que permitan 
construir un discurso favorable.

Mentira descarada Por ejemplo, denunciar que un candidato presidencial ha sido 
violador de niños con pruebas fraguadas.

Repetición Repetir una frase tantas veces al punto que empiece a ser 
aceptada por el público
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Afirmación Aseverar que algo es de determinado modo sin dar razones

Señalar al enemigo
Lanzar un mensaje ofensivo a un enemigo real o imaginario, 
a quien culpamos de haber frustrado los deseos de los 
receptores.

La alusión a la autoridad Recurrir a una autoridad profesional, científica, religiosa o 
política que valide nuestra tesis.

Campbell (2004), citado por Hinojosa (2014).

8. Objeto del ataque: Se identifica cuál es el objetivo de la des-
información y qué pretende con su difusión. Las variables 
son: reforzar una ideología común, debilitar la ideología 
contraria, provocación, manipulación social, conseguir 
dinero e influencia, discursos de odio, entre otros (Agea 
Carrillo,2020).

9. Observaciones: Este apartado es para poder anotar algunas 
observaciones a destacar de la desinformación.

En última instancia se pretende elaborar un cuadro en Excel con 
el número de desinformaciones verificadas por cada fact-checker: 
Verificador LR, Convoca Verifica y Ojo Biónico, de esa manera se 
podrá comparar el número de verificaciones de cada verificador y las 
características de cada uno de ellos.

Resultados y Discusión

En el tiempo establecido, la desinformación verificada por los 
fact-checkers peruanos y difundida por Facebook asciende a 90, de 
las cuales 2 pertenecen a Convoca Verifica, 5 a Ojo Biónico y 83 al 
Verificador LR. Cabe mencionar que durante el análisis se reconoció 
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más de una verificación para 2 noticias falsas, reduciendo así la muestra 
de 90 a 88.

Información General de la Desinformación
En el análisis, se encontraron 75 noticias falsas difundidas en la red 

social Facebook. También es importante señalar que hay 13 noticias que 
fueron difundidas tanto en Facebook como en otra red social. Por ende, 
para este análisis se tomará en cuenta ambos datos, 88 noticias falsas.

Las cuentas de las cuales procedió la desinformación fueron de 
diversos personajes como Manuel Romero Caro (economista), Vladimir 
Cerrón (fundador y secretario del partido político Perú Libre), Jorge 
Del Castillo (excongresista), Daniel Abugattas (excongresista) Rafael 
López Aliaga (excandidato a la presidencia), Beto Ortiz (periodista), 
Fabricio Escajadillo (periodista) y usuarios seguidores de un partido 
en específico. Respecto a la veracidad de la cuenta el 73.9% son “no 
confirmadas” debido a que se desconoce el usuario o la cuenta fue eli-
minada y el 26.1% corresponde a “real”, lo que indica que son verídicas.

Interacción con los Usuarios
El primer criterio de este bloque se relaciona al número de seguido-

res que tiene el usuario, el 73.9% tiene como rótulo “no aplica” porque 
son cuentas no confirmadas. Respecto a las cuentas reales el 5.7% 
tienen más de mil seguidores, 6.8% tienen más de diez mil seguidores, 
12.5% tienen más de cien mil seguidores y solo 1.1% representa a un 
usuario tiene más de un millón de seguidores, aunque la verificación 
de este porcentaje no es clara porque no se conoce si corresponden a 
bots o humanos. Esta información es relevante, ya que se puede saber 
cuánta trascendencia e impacto que tuvo la desinformación.
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El segundo criterio de la sección es el número de publicaciones que 
tiene el usuario, el 73.9% no aplica porque no se confirmó el usuario, el 
1.1% tiene más de 250 publicaciones, el 1.1% tiene más de 500 publi-
caciones, el 1.1% tiene más 1000 publicaciones, el 2.3% tiene más de 
diez mil posts y el 20.5% representa a 18 usuarios que tienen más de mil 
publicaciones. Esta información representa cuán activos son los usuarios.

El tercer punto aborda el número de interacción que tuvo la desinfor-
mación en redes sociales, el 38.6% no aplica debido a que la publicación 
fue borrada o no se encontró, el 14.8% tuvo interacciones mayores a 
diez, el 22.7% tiene más de 100 reacciones, 18.2% tiene reacciones 
mayores a mil y el 5.7% tiene más de diez mil reacciones.

El cuarto punto señala la cantidad de compartidos que tuvo el post, 
respecto a esta información 38.6% fue indicado como “no aplica” porque 
no se conocía la información o el post fue borrado. El 36.4% señala 
que se compartió más de 100 veces, el 12.5% se compartió más de mil 
veces, 5.7% compartió más de diez mil veces, 4.5% lo compartió más 
de diez veces y el 2.3% que representa dos posts fueron compartidos 
por más de cien mil personas. Esta información índica cuántas personas 
han difundido la desinformación.

Sobre la extensión del mensaje del post el 18.8% tiene como rótulo 
“no aplica” porque no se encontró el post en la red social de Facebook, 
el 12.5% tiene una extensión menor a 100 palabras y el 79.7% tiene una 
extensión mayor a las 100 palabras. De un total de 88 publicaciones solo 
15.9% está acompañada de hashtags mientras 74 de ellas que representa 
84.1% no tiene hashtag. Los hashtags más frecuentes que se usaron son los 
siguientes: #Elecciones2021, #Perú, NoalComunismo y #FaudeElectoral.
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Características de la Desinformación
Respecto al origen de la desinformación el 78.4% representa a usua-

rios, el 21.6% a páginas de Facebook. Del total de 88 publicaciones, 
35 fueron contra el partido político Perú Libre que representa porcen-
tualmente a un 39.8%, el 18.2% equivalente a 16 posts afectan al partido 
Fuerza Popular. El 5.7% de las publicaciones representaba a aliados 
del partido Perú Libre. El 31.8% eran post referidos a las elecciones, 
el proceso electoral, y el 3.4% se refería al gobierno. Los temas más 
frecuentes son: fraude electoral (29.5%), terruqueo/comunismo (8%), 
apoyo a la candidata de Fuerza Popular (5.7%), encuesta de intención 
de votos (5.7%), agresión física/verbal (4.5%) y otros (46.6%).

El 76.1% de la desinformación mediante la red social de Facebook 
fue acompañada de imágenes, gráficos o vídeos de la muestra mientras 
el 23.9% no tenía elemento que acompañara el mensaje. Del total de 
la muestra, el 27.2% no indica la fuente utilizada, el 5.7% se basa en 
gráficos, el 4.5% tiene como fuente una base de datos, el 4.5% se basa 
en medios de comunicación y otros (58.1%).

En torno al lenguaje y argumentación usado en el mensaje, los resul-
tados muestran lo siguiente: lenguaje sencillo (28.4%), lenguaje preciso 
(22.7%), lenguaje impreciso (8%), expresiones negativas (17.1%), exa-
geración (3.4%), humorístico (1.1%), lenguaje agresivo (3.4%), lenguaje 
emotivo (14.8%) y uso de metáforas (1.1%). Asimismo, se realizó un 
análisis respecto a la técnica propagandística que empleaba la desinfor-
mación teniendo en cuenta la tipología brindada por James Campbell 
(2004): el empleo de estereotipos (2.3%), la sustitución de nombres, 
selección (30.7%), mentira descarada (28.4%), repetición (3.4%), afirma-
ción (23.9%), señalar al enemigo (8%) y la alusión a la autoridad (3.4%).
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Finalmente, los resultados sobre el objetivo de ataque señalan que 
30 notas desinformativas se relacionan con la manipulación social 
debido a la relación con la intención de voto de los votantes, 42 de las 
publicaciones tenía objetivo reforzar una ideología común respecto al 
candidato de Perú Libre y a la candidata de Fuerza Popular.

Tipología de Desinformación Propuesta
A partir del análisis realizado a 88 informaciones falsas verificadas 

por fact-checkers peruanos se propone la siguiente tipología sobre 
desinformación política en contextos electorales. Del estudio de la 
desinformación difundida a través de Facebook se distinguen tres 
periodos cruciales que marcan diferencias clave respecto a la temática 
de la desinformación y a quién o quiénes afecta.

De esta forma se considera el periodo campaña electoral, jornada 
electoral y post elecciones. La primera hace referencia al periodo que 
inicia cuando se conocen los contendientes para la segunda vuelta 
electoral hasta días previos al día de las elecciones. En esta parte se 
difunde mayormente noticias falsas relacionadas con propuestas de los 
candidatos, falsas promesas, falsas declaraciones de los candidatos, 
supuesto apoyo o rechazo a candidatos (futbolistas, políticos, celebri-
dades, etc.), acusación de ilegalidad sobre acciones de candidatos o 
aliados (corrupción, terrorismo, delitos, antecedentes, etc.) y difusión 
de encuestas de intención de voto. En esta parte también se evidencia 
como segundo factor que la desinformación como propaganda o ataque 
político va principalmente dirigida a los candidatos y partidos políticos.

La segunda etapa corresponde a la jornada electoral que va desde 
los días previos al día de las elecciones hasta la difusión de los primeros 
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resultados electorales. En esta parte se observa que la desinformación 
aborda la impresión de cédulas, posible fraude, cédulas marcadas (favo-
reciendo a uno u otro candidato), actas impugnadas y traslado de actas. 
Se evidencia que la desinformación afecta a los organismos electorales 
peruanos, principalmente ONPE, debido a que son los entes encargados 
y legitimadores del proceso electoral. En menor medida también afecta 
a los partidos políticos.

Finalmente, el periodo post-elecciones va desde los primeros resulta-
dos hasta la proclamación del presidente electo, cabe mencionar que esto 
no indica que la desinformación en torno al proceso electoral termine o 
se reduzca inmediatamente, sino que se da un cierre al proceso electoral 
con la proclamación del candidato ganador, luego de haber sido con-
tabilizados todos los resultados y haberse resuelto las impugnaciones. 
En este periodo, la desinformación aborda los resultados electorales, 
acusaciones de fraude, disconformidad con el proceso, protestas de apoyo 
o rechazo al proceso electoral y consecuencias de las protestas (heridos, 
muertos, etc.). En esta parte se observa que la desinformación afecta en 
similar medida a los partidos políticos y a los organismos electorales. 
Cabe mencionar que existe una mayor desinformación contra el partido 
político denominado ganador por los primeros resultados.

Conclusiones

1. La desinformación difundida mediante la red social de Face-
book durante la segunda vuelta electoral en Perú (2021) tiene 
las siguientes características: (1) su finalidad es afectar a 
partidos políticos, (2) se acompaña de imágenes, estadísticas 
o videos para afirmar la desinformación, (3) las publicacio-
nes manejaban un lenguaje conciso y sencillo para que sea 
entendible ante el usuario, (4) las técnicas de propaganda 
más usuales son de selección, ya que se elige un hecho 
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que permita construir un discurso favorable con relación 
al candidato o partido político y el de mentira descarada y 
(5) el objetivo del ataque tenía como finalidad reforzar una 
ideología o la manipulación social.

2. La desinformación difundida durante la segunda vuelta elec-
toral 2021 a través de la red social Facebook se caracteriza 
por su desarrollo temático que va acorde a la temporalidad 
del proceso electoral. Por ello se propone en la tipología 
diferenciar entre periodo de campaña electoral, jornada elec-
toral y post elecciones. Asimismo, al considerar a quienes 
afecta mayoritariamente la desinformación, se concluye que 
según el periodo este factor va cambiando entre las variables 
candidatos, partidos políticos e instituciones electorales.
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ecossistema midiático, público ou privado sem fins 
lucrativos, com recursos oriundos do orçamento 
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Captação de recursos (em inglês, Fundraising) é a ação desenvol-
vida por pessoas físicas ou jurídicas para que, a partir de um conjunto 
de estratégias e processos, levantem e mobilizem recursos financeiros 
para o financiamento, reembolsável ou não-reembolsável, para susten-
tabilidade de projetos.

A função da captação de recursos nas organizações leva as pessoas, 
empresas, governos e outros atores a doar voluntariamente recursos 
financeiros.

Muitas vezes para falar sobre este conceito, falamos em “captação 
de recursos”, “mobilização de recursos” ou “desenvolvimento ins-
titucional”. O planejamento estratégico das ações de divulgação, da 
missão e dos projetos das organizações em sintonia com os objetivos 
de longo prazo, a gestão de tecnologia, informática de bases de dados 
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dos doadores, a estratégia da comunicação ou o relacionamento com 
os grandes doadores.

A captação de recursos, atua com um planejamento e sua concretiza-
ção a partir de uma concepção de marketing, através de meios e modos 
de comunicação que permitam conquistar o maior número possível de 
doadores e apoiadores atuais ou potenciais. Tradicionalmente, a cap-
tação de recursos consistia principalmente em pedir doações na rua ou 
nas portas das pessoas, mas novas formas como captação de recursos 
online e crowdfunding emergiram nos últimos anos, embora a maioria 
das organizações no Brasil ainda utiliza métodos mais antigos.

Programas voltados para o financiamento ou fomento às políticas 
nacionais de incentivo à ciência, tecnologia e inovação (CT&I) é um 
tema amplo e pertinente para grande parte da comunidade científica, 
e empresarial. Entretanto, muitas vezes, o assunto é tratado pelo viés 
governamental, o que dificulta seu entendimento e conhecimento. Con-
siderando essa dificuldade, este artigo tem o propósito de fornecer de 
maneira simples e acessível informações, a respeito de fontes de fomento 
previstos no Orçamento Geral da União que visam ao desenvolvimento 
científico, tecnológico e inovador no Brasil.

O aporte de recursos nas políticas públicas depende tanto do volume 
de recursos quanto da fonte disponível, ou seja, é importante saber se 
os recursos são: a) originários do orçamento federal, dentro da dotação 
orçamentária do respectivo órgão, b) destinados via emenda parlamentar 
ou, ainda, c) se devem ser captados por intermédio de financiamentos. 
De modo geral, os recursos que se originam no orçamento da União 
(orçamentários) não causam ônus adicional ao ente recebedor dos 
recursos (não onerosos), enquanto os recursos captados por intermédio 
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de financiamentos, não se originam no orçamento (extraorçamentários) 
e têm um custo relacionado à operação de crédito efetuada (onerosos).

O objetivo deste artigo é apresentar uma panorama de programas 
de transferências voluntárias não reembolsáveis, por meio de pro-
gramáticas ministeriais no Orçamento Geral da União (OGU) 2021 
dentre eles aqueles onde projetos de RV e RA poderão ser utilizados. 
Os resultados apontam para uma distribuição heterogênea de recursos 
entre vários ministérios.

Materiais e Métodos

Segundo Martins e Guimarães (2012) os desafios para implemen-
tação da Realidade Virtual e Realidade Aumentada na educação são a 
geração de conteúdos, processo de desenvolvimento para as aplicações 
de RV e RA voltadas ao ensino e montagem de laboratórios de RV 
e RA. Segundo os autores, a última barreira, refere-se à viabilidade 
financeira para a incorporação delas no contexto educacional. Embora 
uma das áreas mais citadas para o uso de RV/RA seja a educacional, 
muito poucos projetos são, de fato, implantados em escolas, públicas 
ou privadas, para apoio ao aprendizado, de maneira efetiva.

Utilizando o método de pesquisa documental, fontes oficiais de 
informações foram acessadas, possibilitando a construção de banco de 
dados de órgãos, programas e valores previstos para serem aplicados 
em projetos educacionais no Orçamento Geral da União (OGU, 2021).
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Tabela 1
Órgãos Concedentes, programas e valores

Órgão Programa Valor R$

Ministério da 
Educação

Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais 9.000.000,00
Produção, Aquisição e Distribuição de Livros e 
Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação 
Básica

1.900.000.000,00

Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, 
Ensino, Pesquisa e Extensão 446.029.648,00

Programa de Apoio à Extensão Universitária MEC/
SESu

100.000,00 a 
300.000,00

Ministério 
da Ciência, 
Tecnologia, 
Inovação e 
Comunicações

Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Voltados à 
Inovação e ao Processo Produtivo 10.620.471,00

Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação 
e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação 10.600.000,00

Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em 
Áreas Estratégicas e Tecnologia Social, e à Extensão 
Tecnológica para Inclusão Social

32.127.567,00

Apoio a Iniciativas e Projetos de Inclusão Digital 46.136.917,00
Ministério 
dos Direitos 
Humanos

Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes 32.050.000,00

Ministério da 
Cultura Cultura: dimensão essencial do Desenvolvimento 57.008.000,00

Ministério do 
Esporte

Gestão, Manutenção e Aperfeiçoamento da Rede 
Nacional de Treinamento 10.000.000,00

Preparação de Atletas e Capacitação de Recursos 
Humanos para o Esporte de Alto Rendimento 3.000.000,00

Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Projetos e 
Eventos de Esporte, Educação, Lazer, Inclusão Social 
e Legado Social

70.000.000
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Ministério da 
Saúde

Comunicação e Informações para a Educação em 
Saúde e em Ciência e Tecnologia 27.000.000,00

Educação e Formação em Saúde 1.148.621.000,00
Fomento à Educação em Saúde Ambiental voltada à 
Promoção da Saúde 10.400.000,00

Fomento à Pesquisa e Desenvolvimento de 
Tecnologias Alternativas Regionalizadas, com vistas 
à Sustentabilidade dos Serviços e Ações de Saúde 
Ambiental

5.150.000,00

Inovação e Produção de Insumos Estratégicos para a 
Saúde 53.000.000,00

Ministério 
do Meio 
Ambiente

Apoio à Implementação da Política Nacional de 
Educação Ambiental 475.000,00

Nota. Adaptado de Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021.

A seguir apresentamos o detalhamento das ações previstas nos 
Ministérios em que projetos de RV e RA poderão ser desenvolvidos:

Ministério da Educação
A-) Programa Apoio a Entidades de Ensino Superior Não Federais
A ação de apoio a entidades de Ensino Superior não Federais visa a 

auxiliar a manutenção das instituições públicas não federais de ensino 
superior, promovendo a melhoria da qualidade do ensino de graduação 
e o aumento da oferta de vagas. Tem por objetivo o fortalecimento das 
instituições de ensino superior não federais, por meio de transferên-
cias voluntárias de recursos provenientes de emendas parlamentares. 
Os recursos disponíveis destinam-se a:

• Investimento: construção de salas, laboratórios, blocos de 
salas de aula e unidade acadêmica, aquisição de mobiliário, 
equipamentos de informática, de laboratório e materiais 
permanentes em geral.
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• Custeio: material didático, de escritório e de laboratório, 
despesas com transporte e deslocamento, eventos, contra-
tação de serviços de técnicos especializados e capacitação 
de professores.

B-) Programa de Produção, Aquisição e Distribuição de Livros 
e Materiais Didáticos e Pedagógicos para Educação Básica

O programa tem por objetivo a constituição de acordos de coope-
ração entre o FNDE e instituições interessadas para a estruturação e 
a operação de serviço virtual para disponibilização de obras digitais e 
outros conteúdos educacionais digitais para professores, estudantes e 
outros usuários da rede pública de ensino brasileira, com ênfase nos 
títulos do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE) e de outras ações governamen-
tais na área de material escolar, por meio de tecnologia que assegure o 
atendimento em escala nacional e proteja os direitos autorais digitais 
e a propriedade intelectual dos acervos, objetos educacionais digitais 
complementares aos livros impressos. Esse material multimídia, que 
inclui jogos educativos, simuladores e infográficos animados, será 
enviado para as escolas em DVD para utilização pelos alunos dos anos 
finais do ensino fundamental. O DVD é um recurso adicional para as 
escolas que ainda não têm internet. Os novos livros didáticos trarão 
também endereços on-line para que os estudantes tenham acesso ao 
material multimídia, complemente o assunto estudado, além de tornar 
as aulas mais modernas e interessantes. A versão digital deve trazer o 
mesmo conteúdo do material impresso mais os objetos educacionais 
digitais, como vídeos, animações, simuladores, imagens, jogos, textos, 
entre outros itens para auxiliar na aprendizagem. O programa também 
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permite a apresentação de obras somente na versão impressa, para 
viabilizar a participação das editoras que ainda não dominam as novas 
tecnologias. Esse material será destinado aos alunos e professores do 
ensino médio da rede pública.

C-) Programa de Fomento às Ações de Graduação, Pós-
Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão.

Visa a concessão de bolsas, auxílios e outros mecanismos, no país e 
no exterior, com o objetivo de ampliar o acesso à educação superior com 
condições de permanência para a formação, valorização e capacitação de 
recursos humanos e para promover cooperação internacional no Sistema 
Nacional de Pós-Graduação em áreas de interesse nacional e regional.

D-) Programa de Apoio à Extensão Universitária MEC/SESu.
O Programa de Extensão Universitária tem o objetivo de apoiar as 

instituições públicas de ensino superior no desenvolvimento de progra-
mas ou projetos de extensão que contribuam para a implementação de 
políticas públicas. Para o desenvolvimento de conteúdos em RV e RA 
identificamos as seguintes linhas de ação:

 - Linha Temática: Educação.

• Subtema Educação de jovens e adultos: a) Ações de alfabe-
tização e elevação de escolaridade reconhecendo as espe-
cificidades culturais e do mundo do trabalho dos públicos 
atendidos;

• Subtema Juventude: Pesquisa-ação voltada à alfabetização 
de jovens e/ou elevação de escolaridade, integrada à quali-
ficação profissional e participação cidadã, considerando as 
especificidades dos jovens na faixa etária de 18 a 29 anos;

• Subtema Educação Escolar Indígena: Pesquisa-ação para 
desenvolvimento de materiais didáticos e paradidáticos, 
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em especial aqueles voltados para o ensino da história e das 
culturas indígenas, consoante Lei n° 11.645/2008;

• Subtema Educação Escolar Quilombola: Pesquisa-ação 
para desenvolvimento de materiais didáticos e pedagógicos 
voltados para educadores que atuam em escolas quilombo-
las e para os educadores que atendem alunos quilombolas 
fora do território quilombola, conforte art. 9º da Resolução 
nº 08/2012 do CNE.

• Subtema Educação para Relações Étnico-raciais: Pesquisa-a-
ção para desenvolvimento de materiais didáticos pedagógicos 
que contemplem e valorizem a história e a cultura africanas 
e afro-brasileiras.

• Subtema Educação do Campo: Pesquisa-ação para elaboração 
de materiais didáticos e paradidáticos de apoio aos educado-
res que atuam em escolas do campo e Pesquisa-ação para o 
desenvolvimento de experiências metodológicas, tecnológicas 
e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que 
busquem a superação de problemas identificados no processo 
de ensino-aprendizagem dos alunos das escolas do campo

• Subtema Educação em Direitos Humanos: a) Formação e 
mobilização de profissionais da educação e profissionais 
de outras áreas que atuem na promoção e proteção de direi-
tos humanos em articulação com a rede pública de ensino 
(a exceção de cursos de formação continuada, já fomentados 
no âmbito da Rede Nacional de Formação Continuada dos 
Profissionais do Magistério da Educação Básica (Porta-
ria 1.328 de 23.09.2011); e c) Pesquisa-ação para o desen-
volvimento de materiais didáticos e paradidáticos referentes 
aos direitos humanos.

• Subtema Educação Socioambiental: a) Formação continuada 
de agentes comunitários, educadores populares, gestores e 
demais profissionais da educação, conselhos escolares e inte-
grantes da comunidade escolar com base nos fundamentos, 
conceitos e práticas em educação ambiental, incluindo ética, 
justiça ambiental e governança por meio de metodologias 
participativas e interativas; b) Pesquisa-ação para o desen-
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volvimento de materiais didáticopedagógicos referentes à 
educação ambiental. c) Pesquisa-ação para o desenvolvimento 
de metodologias participativas e interativas voltadas para 
dimensão socioambiental; d) Desenvolvimento de tecnologia 
de difusão (observatório digital) de experiências de educação 
ambiental realizadas por escolas de educação básica e ou 
por IES para um mapeamento que considere ao menos uma 
unidade federativa ou mais de uma unidade federativa (de 
acordo com a abrangência do projeto.

• Subtema: Educação Especial na Perspectiva Inclusiva: 
a) Formação de agentes comunitários, educadores populares, 
gestores e demais profissionais para organização do espaço 
escolar, do Projeto Político Pedagógico e Currículo, no sen-
tido de alinhar todas as possibilidades para que a escola e 
seus atores tenham condições necessárias de atender a todos; 
b) Formação de agentes comunitários, educadores popula-
res e profissionais em Língua Brasileira de Sinais – Libras; 
c) Formação de educadores populares em Braille como 
ferramenta de acessibilidade à leitura e à escrita; d) Pesqui-
sa-ação para o desenvolvimento da educação bilíngue para 
estudantes surdos no ensino regular; e) Pesquisa-ação para 
o desenvolvimento de ações intersetoriais para a eliminação 
das barreiras que impedem o acesso e permanência de pes-
soas com deficiência na escola; f) Formação de educadores 
populares para a difusão e uso pedagógico dos recursos de 
Tecnologia Assistiva para eliminação de barreiras e promoção 
de autonomia aos estudantes com deficiência, no contexto 
escolar; g) Formação de profissionais para a produção de 
materiais didáticos e pedagógicos acessíveis; h) Formação 
de educadores populares para a prática da educação física na 
perspectiva da educação inclusiva; i) Formação de agentes 
comunitários, educadores populares e profissionais sobre téc-
nicas de orientação e mobilidade; j) Formação de educadores 
populares para o atendimento educacional especializado de 
estudantes com deficiência.

• Subtema Saúde na Escola: a) Apoio à gestão intersetorial 
em educação e saúde. Serão priorizadas propostas que 
apoiem as ações intersetoriais do Programa Saúde na Escola; 
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b) Promoção da alimentação saudável na escola – políticas 
públicas intersetoriais de segurança alimentar e nutricional; 
c) A escola como promotora de alimentação saudável e a 
alimentação como direito; d) Promoção da cultura de paz 
e prevenção à violência e acidentes na Educação Básica; 
e) Saúde e bem- estar em creches e pré-escolas públicas 
ou conveniadas com o poder público

• Subtema O Ensino Médio Integrado à Educação Profissional: 
Oferta de cursos profissionalizantes no contraturno escolar 
nas áreas de ciência, cultura e tecnologia.

• Subtema: Educação Infantil: a) Movimento e brincadeira na 
educação infantil: desenvolvimento de ações inter e multi-
disciplinares voltadas para crianças de creches e pré-escolas 
públicas ou conveniadas com o Poder Público; b) desenvol-
vimento de oficinas para elaboração de materiais didáticos, 
jogos, brincadeiras e brinquedos infantis; d) formação de 
professores e profissionais da educação para as especifici-
dades da educação infantil.

• Subtema Apoio ao Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa ou Apoio aos processos de alfabetização e 
letramento: Apoio ao desenvolvimento de novos conteúdos 
para alfabetização, tais como: obras de apoio pedagógico 
aos professores e tecnologias educacionais de apoio à alfa-
betização dos estudantes.

 - Linha Temática: Cultura.

• Subtema Cultura e Comunicação: Incentivo a projetos de 
inovação e tecnologia voltados à comunidade, por meio de: 
criação e fortalecimento de web rádios, web TVs e projetos 
transmídia; desenvolvimento de aplicativos para a interativi-
dade da TV Digital Brasileira (middleware Ginga); fomento 
ao desenvolvimento de aplicativos públicos para dispositivos 
móveis; fortalecimento de softwares livres para o audiovisual 
e suas comunidades de desenvolvedores; desenvolvimento 
de tecnologias de produção audiovisual para web (HTML5, 
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realidade aumentada, tecnologias 3D); e desenvolvimento e 
fomento a jogos eletrônicos.

 - Linha Temática: Saúde.

• Subtema Educação e comunicação em saúde: a) Produção e 
avaliação de materiais educativos em diferentes mídias para 
a área da saúde; b) Produção e avaliação de estratégias de 
comunicação envolvendo atividades de educação em saúde; 
c) estímulo à mobilização de redes de comunicação voltadas 
para o fortalecimento do SUS; d) estímulo ao uso ou criação 
de novas tecnologias de comunicação para a promoção da 
educação em saúde.

 - Linha Temática: Esporte.

• Subtema Tecnologias de esporte e lazer: a) desenvolvimento 
e aplicação de tecnologias de ensino/treinamento e materiais/
equipamentos para a prática do esporte e do lazer;

• Subtema Mídia, memória, história e documentação: a) pes-
quisa-ação com vistas às ações de colaboração e cooperação 
entre o Ministério do Esporte e demais ministérios, estados 
e municípios, poderes executivo e legislativo, no que tange 
as políticas públicas de esporte e lazer nas suas dimensões 
da gestão permanente da informação e disseminação do 
conhecimento nesta área; b) estudos e pesquisas sobre mídia 
e gestão da informação e disseminação do conhecimento do 
Esporte e Lazer; c) estudos e pesquisas sobre a memória e 
história da Educação Física, esporte e lazer.

 - Linha Temática: Comunicação.

• Subtema Espaços Públicos de Inclusão Digital: fortalecimento 
de espaços que proporcionem acesso público e gratuito às 
tecnologias da informação e comunicação, como telecentros, 
centros públicos, bibliotecas
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• Subtema Cidades Digitais: apoio à ampliação do uso de tec-
nologias da informação e da comunicação nas redes locais 
de educação e saúde

• Subtema Inclusão Digital e Promoção de Direitos Sociais: 
a) ações para inclusão digital e uso de novas tecnologias 
para a população idosa; b) desenvolvimento e aplicação de 
novas ferramentas de TIC´s para superação de barreiras de 
comunicação da pessoa com deficiência; c) apoio à utili-
zação de TIC´s para a formação profissional de mulheres, 
promovendo a equidade de gêneros no mercado de trabalho.

• Subtema Apropriação Comunitária das Tecnologias da 
Informação e Comunicação: a) fortalecimento de coletivos 
de comunicação comunitária, coletivos audiovisuais, midia-
tivismo e midialivrismo, em diversas plataformas; b) apoio 
à atuação de provedores comunitários locais.

 - Linha Temática: Defesa Civil.

• Subtema Gestão de riscos e de desastres: a) Ações de for-
talecimento da cultura de prevenção e percepção de riscos; 
b Ações de divulgação para a compreensão sobre a relação 
do uso do solo e desastres; c) desenvolvimento de tecnologias 
de baixo custo para a redução de riscos de desastres; d) For-
talecimento e capacitação de comunidades e agentes locais 
para a redução de riscos de desastres; e) Gestão de riscos 
na agricultura; f) Metodologia de realização de simulados 
de preparação para desastres; g) ações educativas sobre a 
temática de riscos e desastres nos ensinos fundamental e 
médio; h) criação de redes de pesquisas no Brasil para a 
redução de riscos de desastres; i) Ações para fortalecer a 
resiliência das cidades frente aos desastres; j)Uso e ocupação 
do solo; k) Critérios e propostas de zoneamento de ocupação 
de área de risco; l) Ações de mapeamento de áreas de risco; 
m) criação de sistemas de previsão e alerta; n) pesquisa-ação 
sobre impactos de desastres e benefícios de intervenções; 
o) propostas de mecanismos econômicos e sociais para a 
redução de prejuízos em áreas de riscos; p) previsão, prepa-
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ração e resposta a desastres de origem tecnológica; q) ações 
para a redução de riscos de desastres em regiões industriais; 
r) prevenção de epidemias na ocorrência de desastres; u) pes-
quisa-ação sobre comunicação sobre desastres; v) logística 
de resposta a desastres; w) gestão de resíduos em desastres; 
x) apoio à elaboração e proposta de metodologia para os 
planos de contingência de proteção e defesa civil; y) efeitos 
de eventos climáticos extremos associados com desastres; 
z) apoio à implementação da política nacional de proteção 
e defesa civil; aa) apoio à integração da política nacional 
de proteção e defesa civil com as políticas de ordenamento 
territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, 
mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, 
infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais 
políticas setoriais.

 - Linha Temática: Ciência, Tecnologia e Inovação para a 
Inclusão Social Subtema: Inclusão digital.

• Subtema Inclusão digital: a) apoio ao desenvolvimento e 
implementação de conteúdos digitais voltados as Redes 
Públicas de Educação Básica e nas áreas de matemática, 
ciências naturais e exatas; b) apoio ao desenvolvimento e 
consolidação de soluções de hardware de baixo custo para 
inclusão digital; c) Apoio ao desenvolvimento e implantação 
em soluções de governo eletrônico.

• Subtema Popularização da Ciência e Tecnologia: a) Apoio e 
assessoria técnica a realização de atividades de populariza-
ção da ciência e da tecnologia voltados as redes públicas de 
educação básica e profissional, tais como: feiras de ciências, 
Semana Nacional de C&T, mostras de ciência e tecnologias; 
b) Apoio ao desenvolvimento de atividades de difusão e 
popularização de conhecimentos cientifico e tecnológico em 
centros e museus de ciências, museus universitários, plane-
tários, jardins botânicos, aquários e zoológicos; c) Apoio a 
realização de atividades de pesquisa ação/ pesquisa aplicada 
junto as Redes Públicas de Educação Básica e Profissional 
nas áreas das ciências naturais, exatas e matemática.
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• Subtema: Tecnologias Assistivas: a) Pesquisa-acão e apoio ao 
desenvolvimento de Tecnologias Assistivas articulado a Rede 
Nacional de Núcleos de Pesquisa em Tecnologia Assistiva.

 - Linha Temática: Modernização da Gestão Pública:

• Subtema Estímulo à formação de competência técnica para a 
implementação do Software Público Brasileiro na adminis-
tração pública: a) Desenvolver ações coordenadas de ensino, 
pesquisa e extensão centradas na promoção e fortalecimento 
do Software Público Brasileiro; b) Estimular o desenvolvi-
mento de uma cadeia produtiva voltada ao desenvolvimento 
de soluções tecnológicas de gestão pública; c) proporcionar 
aos estudantes o contato com um ambiente profissional de 
desenvolvimento de software; d) capacitar estudantes e ser-
vidores públicos para o uso e desenvolvimento de soluções 
do Portal do Software Público Brasileiro.

• Subtema Estímulo à formação de competência gerencial para 
uso das soluções tecnológicas de gestão disponíveis no Portal 
do Software Público: a) colaborar no processo de adoção 
das soluções do Portal do Software Público Brasileiro em 
instituições públicas; b) Pesquisa-ação para diagnosticar o 
uso da tecnologia da Informação na área de gestão pública 
em Estados e Municípios; c) empreender ações colabora-
tivas para promoção e fortalecimento do Software Público 
Brasileiro; d) divulgar as soluções tecnológicas disponíveis 
no Portal do Software Público junto a gestores e agentes 
administrativos; d) Ações de discussão sobre o papel do 
Software Público Brasileiro para Transparência Pública.

II. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.
A-) Programa Fomento a Pesquisa e Desenvolvimento Voltados 

à Inovação e ao Processo Produtivo. Apoio à implantação, operação, 
gestão e melhoria da infraestrutura de ambientes inovadores e ao 
empreendedorismo inovador, para atuarem como instrumento de apoio 
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ao surgimento e fortalecimento de empresas de base tecnológica, 
caracterizadas pela inovação tecnológica de seus produtos, processos e 
serviços. Serão contemplados também projetos de melhoria de gestão de 
incubadoras e parques tecnológicos ou dirigidos às empresas inovadoras 
incubadas ou situadas nos parques.

Estes projetos abrangem:
I. realização de eventos diversos para a divulgação e dissemina-

ção das atividades desenvolvidas pelos ambientes inovadores;

II. incentivo ao empreendedorismo e inovação tecnológica nas 
empresas;

III. seminários técnicos para apresentação de trabalhos, pesquisas 
e resultados destas organizações;

IV. participação em feiras e exposições para a apresentação de 
produtos e serviços que contemplem inovações;

V. fortalecimento da atuação dos ambientes inovadores em 
redes para a disseminação das facilidades, boas práticas e 
experiência de gestão e informações sobre a infraestrutura 
disponível nestes ambientes para as empresas inovadoras;

VI. realização de estudos de Viabilidade Técnica e Econômica 
– EVTE e Plano de Negócios para os ambientes inovadores;

VII. realização de estudos e pesquisas de impactos, tecnológicos, 
socioeconômicos, levantamento e atualização de indicadores 
dos parques, incubadoras e das empresas a eles associados;

VIII. estudos e pesquisas para identificação de oportunidades de 
desenvolvimento tecnológico em apoio as cadeias produtivas 
e desenvolvimento regional;

IX. auxilio a estudantes e bolsistas;

X. realização de cursos de capacitação para empreendedores e 
gestores dos ambientes inovadores;
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XI. elaboração e reprodução de material institucional de divul-
gação (impresso e mídia);

XII. reforma ou adaptação de imóveis existentes;

XIII. aquisição de equipamentos e material permanente para a 
infraestrutura predial e laboratorial existentes.

XIV. realização de atividades de fomento ao desenvolvimento 
tecnológico e inovação nas empresas e cadeias produtivas 
por meio do aprimoramento do arcabouço legal para a 
inovação;

XV. do uso de instrumentos de financiamento, participação 
acionária, subvenção econômica e incentivos fiscais;

XVI. da implantação e operação de ambientes de inovação como 
parques tecnológicos, incubadoras de empresas e núcleos 
de inovação tecnológica; do estímulo à proteção do conhe-
cimento e à transferência de tecnologia;

XVII. da mobilização e difusão da inovação no ambiente empre-
sarial;

XVIII. da criação e consolidação de redes de serviços tecnológicos 
e de extensão tecnológica;

XIX. do suporte à pesquisa e desenvolvimento de projetos coo-
perativos entre ICTs e empresas;

XX. da capacitação da infraestrutura laboratorial de serviços e 
de pesquisa;

XXI. do fomento à criação e consolidação de redes de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação;

XXII. da realização de estudos e prospecções setoriais; da rea-
lização de eventos de divulgação científica e tecnológica 
tais como congressos, seminários, workshops , exposições, 
cursos e encontros empresariais;
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XXIII. da cooperação internacional para a elevação da taxa de 
inovação nas empresas;

XXIV. a elevação da participação dos gastos empresariais em 
P&D&I;

XXV. a criação de massa crítica e capacitação/formação de 
recursos humanos para pesquisa e inovação;

XXVI. o aumento da quantidade de empresas instaladas 
em parques tecnológicos;

XXVII. o aumento da criação de empresas de base tecnológica 
em incubadoras de empresas com vistas ao aumento da 
agregação de valores aos produtos, processos e serviços 
das empresas e suas cadeias produtivas, bem como para 
contribuir com o surgimento e fortalecimento de empresas 
inovadoras para o aumento da competitividade do sistema 
produtivo brasileiro em áreas como Nanotecnologia, Ener-
gia, Biocombustíveis, Recursos Minerais, Petróleo e Gás, 
Transportes e outras de interesse da economia nacional.

Consideram-se ambientes inovadores os espaços propícios à ino-
vação e ao empreendedorismo, constituindo ambientes característicos 
da nova economia baseada no conhecimento, articulando empresas, 
diferentes níveis de governo, Instituições Científicas, Tecnológicas e de 
Inovações (ICTs), agências de fomento ou organizações da sociedade 
civil, envolvendo duas dimensões:

• ecossistemas de inovação: espaços que agregam infraes-
trutura e arranjos institucionais e culturais, que atraem 
empreendedores e recursos financeiros, constituindo-se em 
lugares que potencializam o desenvolvimento da sociedade 
do conhecimento, compreendendo, entre outros, parques 
científicos e tecnológicos, cidades inteligentes, distritos de 
inovação e polos tecnológicos;
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• mecanismos de geração de empreendimentos: mecanismos 
promotores de empreendimentos inovadores e de apoio ao 
desenvolvimento de empresas nascentes de base tecnológica, 
envolvendo negócios inovadores, baseados em diferenciais 
tecnológicos e buscando a solução de problemas ou desafios 
sociais e ambientais, oferecendo suporte para transformar 
ideias em empreendimentos de sucesso, compreendendo, 
entre outros, incubadoras de empresas, aceleradoras de negó-
cios, espaços abertos de trabalho cooperativo e laboratórios 
abertos de prototipagem de produtos e processos.

B-) Programa Apoio a Projetos e Eventos de Educação, Divulgação 
e Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação

O programa visa apoiar a projetos e eventos de divulgação e educação 
científica e tem como principal objetivo promover, fomentar e apoiar 
atividades e eventos de divulgação científica, tecnológica e de inovação, 
bem como aqueles relacionados à melhoria da educação científica.

C-) Programa Fomento à Pesquisa e ao Desenvolvimento em 
Áreas Estratégicas e Tecnologia Social, e à Extensão Tecnológica 
para Inclusão Social

Apoio a projetos, atividades ou eventos que contribuam para a pes-
quisa, inovação e o desenvolvimento econômico social e sustentável. 
Projetos de disseminação de tecnologias, convencional, social e tec-
nologia assistiva, para fins de inclusão social e produtiva que atendam 
aos princípios do desenvolvimento humano. Projetos de extensão tec-
nológica, pesquisa por demanda social, empreendedorismo e inovação 
e a capacitação e ensino profissionalizante, presencial ou à distância, 
na área científico-tecnológica realizados por Estados, Municípios e por 
Instituições Científicas e Tecnológicas e Sociedade Civil Organizada.
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D-) Programa Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, 
Ensino, Pesquisa e Extensão

Visa melhorar as condições de ensino-aprendizagem dos cursos de 
graduação das universidades mediante a formação de grupos tutoriais 
de alunos visando otimizar o potencial acadêmico dos estudantes e 
promover a integração entre a atividade acadêmica com a futura ativi-
dade profissional.

São objetivos: desenvolvimentos de programas e projetos de ensino, 
pesquisa e extensão universitária e de atendimentos às comunidades 
como: implementação de ações educativas e culturais, manutenção 
da infraestrutura da extensão universitária para garantir o seu funcio-
namento, e demais atividades inerentes às ações de ensino pesquisa 
e extensão; formação de grupos tutoriais, compostos por alunos dos 
cursos de graduação, pós-graduação, mestrandos ou doutorandos sob a 
orientação de docente que possua título de doutor; realização de cursos 
de capacitação e qualificação de recursos humanos; promoção de con-
gressos, seminários e simpósios científicos e culturais, além de outras 
atividades necessárias ao desenvolvimento dos projetos em questão.

Ministério dos Direitos Humanos
A-) Programa Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos Humanos 

de Crianças e Adolescentes
O programa visa:

• ampliar a produção de materiais pedagógicos e didáticos 
para Educação em Direitos Humanos

• produzir recursos pedagógicos e didáticos especializados 
e adquirir materiais e equipamentos em formato acessível 
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para a educação em Direitos Humanos, para todos os níveis 
de ensino.

• publicar materiais pedagógicos e didáticos para a educação 
em Direitos Humanos em formato acessível para as pessoas 
com deficiência, bem como promover o uso da Língua Brasi-
leira de Sinais (Libras) em eventos ou divulgação em mídia.

• fomentar o acesso de estudantes, professores e demais 
profissionais da educação às Tecnologias da Informação e 
Comunicação 

• incluir, nos programas educativos, o direito ao meio ambiente 
como direito humano.

• incluir conteúdos, recursos, metodologias e formas de ava-
liação da educação em Direitos Humanos nos sistemas de 
ensino da educação básica.

• fomentar a inclusão da temática de Direitos Humanos na 
educação não formal, nos programas de qualificação pro-
fissional, alfabetização de jovens e adultos, extensão rural, 
educação social comunitária e de cultura popular.

• apoiar iniciativas de educação popular em Direitos Humanos 
desenvolvidas por organizações comunitárias, movimentos 
sociais, organizações não-governamentais e outros agentes 
organizados da sociedade civil.

• apoiar e promover a capacitação de agentes multiplicadores 
para atuarem em projetos de educação em Direitos Humanos.

• apoiar e desenvolver programas de formação em comunica-
ção e Direitos Humanos para comunicadores comunitários.

• desenvolver iniciativas que levem a incorporar a temática da 
educação em Direitos Humanos nos programas de inclusão 
digital e de educação à distância.

• publicar materiais didático-pedagógicos sobre Direitos 
Humanos e função pública, desdobrando temas e aspectos 
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adequados ao diálogo com as várias áreas de atuação dos 
servidores públicos.

• publicar materiais didático-pedagógicos sobre segurança 
pública e Direitos Humanos.

• apoiar a capacitação de policiais em direitos das crianças, em 
aspectos básicos do desenvolvimento infantil e em maneiras 
de lidar com grupos em situação de vulnerabilidade, como 
crianças e adolescentes em situação de rua, vítimas de 
exploração sexual e em conflito com a lei.

• promover parcerias com entidades associativas de mídia, 
profissionais de comunicação, entidades sindicais e populares 
para a produção e divulgação de materiais sobre Direitos 
Humanos.

• incentivar a produção de filmes, vídeos, áudios e similares, 
voltada para a educação em Direitos Humanos e que recons-
trua a história recente do autoritarismo no Brasil, bem como 
as iniciativas populares de organização e de resistência.

Ministério do Turismo
A-) Programa Promoção do Turismo
A Promoção do Turismo no Mercado Nacional tem como objeto 

a realização de Marketing e Publicidade relacionada à promoção e ao 
apoio à comercialização de roteiros e destinos turísticos

Objetos de Apoio:

I - campanhas promocionais e publicitárias, desde que veiculadas 
em rádio, TV, jornal, revista, internet, mídia OOH (mídia 
indoor e outdoor), além da produção das respectivas peças; e

II -  criação e produção de materiais promocionais, tais como 
banners, cartazes, catálogos, mapas, folders, folhetos, guias, 
livros, manuais, revistas, sacolas, pôsteres, postais, con-
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teúdos digitais, vídeos, filmes, aplicativos promocionais 
para mobile, sítios promocionais e criação/atualização de 
logomarcas promocionais.

Ministério do Meio Ambiente
A-) Programa de Educomunicação Socioambiental
O objetivo é:

a) apoiar as redes de comunicação ambiental na produção inte-
rativa e veiculação de programas e campanhas de educação 
ambiental para mídia massiva.

Esta ação comporta a oferta contínua de conteúdos, promoção de 
pesquisa para a produção de novos conteúdos, e o fomento à produção 
educativa ambiental para meios de educação difusa, com foco no rádio 
e na TV como veículos prioritários.

O aspecto interativo, princípio do Programa, implica no privilégio 
àquelas iniciativas de produção que reflitam um processo educativo em 
torno de si, e também um plano de difusão pedagógica. A produção inte-
rativa visa fomentar os sistemas solidários de produção e veiculação de 
comunicação socioambiental; alimentar canais públicos demandantes de 
conteúdos socioambientais; “ambientalizar” os veículos de comunicação 
comerciais de alcance nacional; abrir oportunidades de divulgação e 
apropriação dos conteúdos sobre educação ambiental produzidos em 
diversos âmbitos. Uma boa forma de promover estas dinâmicas de 
produção interativa pode ser a realização de seleções públicas de cam-
panhas e programas, o que pode incrementar dinâmicas de criação em 
grupo em todo o país, e gerar processos educativos participativos em 
diversos níveis e ambientes, especialmente nas escolas e universidades.
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b) Prover novas estruturas de produção de comunicação ambien-
tal, destacando a radiodifusão educativa.

A ideia é identificar localidades e espaços educativos com demanda 
expressiva por radiocomunicação, projetos em curso, área ainda não 
ocupada com rádios educativas / comunitárias em funcionamento, 
portanto com direito a pleito legal. A ação depende de oficina presen-
cial com dinâmica de formação e disponibilização, após a oficina, de 
equipamento que possibilite a gestão de um projeto educativo em rádio 
ou televisão. Para isso, são identificados parceiros que possam investir 
na formação e inclusão tecnológica desses embriões. A melhor forma 
será, sem dúvida, agrupar atores de uma mesma região numa oficina, 
de forma a gerar pólos que facilitem o investimento e suscitem o con-
tato intercomunitário e facilite o trabalho em redes de comunicação 
populares formais ou informais pré-existentes.

c) Pesquisar e oferecer, por intermédio de publicações, meto-
dologias para diagnósticos de comunicação para programas 
e projetos socioambientais, metodologias de formação de 
educomunicadores socioambientais e subsídios para a ela-
boração de programas estaduais e municipais de educomu-
nicação socioambiental.

Este processo de pesquisa está previsto ser realizado a partir de 
parcerias institucionais, especialmente com universidades.

d) Promover a Formação dos Educomunicadores Socioam-
bientais

As ações/projetos contidos no Programa de Educomunicação Socio-
ambiental preveem a formação de educomunicadores. Visando a pro-
dução de publicações, um sistema virtual de conteúdos pedagógicos e 
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a criação e produção interativa de programas e campanhas, que devem 
contribuir com a formação de educomunicadores socioambientais.

Resultados e Discussão

O levantamento de fontes de recursos para fomento a projetos de 
RV ou RA mostra que há uma miríade de possibilidades de captação 
de recursos governamentais federais e, consequentemente, contribuir 
para o desenvolvimento de políticas públicas nas respectivas áreas da 
administração federal

As aplicações de realidade aumentada podem ser comparadas aos 
grandes mares, com imensas possibilidades de exploração e navegação, 
caminhando sempre nas mais diversas direções. Apresentamos algumas 
delas:

Na área educacional a realidade aumentada é aplicada para estimular 
e motivar estudantes, permitindo visualizações de objetos que estão 
distantes. Permite refazer experimentos de maneira atemporal e além 
da sala de aula convencional. A interação proporcionada através da 
realidade aumentada dá oportunidade para que estudantes de diferentes 
culturas e línguas troquem informações e conteúdos, ampliando seus 
aprendizados. A realidade aumentada na educação pode ser aplicada 
de maneira criativa, estimulando inclusive a criatividade, sendo muito 
assertiva para o desenvolvimento de alunos e professores.

A realidade aumentada tem como objetivo aumentar a ligação entre 
o usuário e a cultura, quando podemos acessar informações sobre 
obras e seus autores, além da possibilidade de inserção nos contextos 
históricos, enriquecendo muito a experiência. Um bom exemplo desta 
interatividade possível é vista na área do patrimônio ferroviário em 
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Bauru. O município pode, por exemplo, desenvolver e disponibilizar um 
aplicativo que permita viajar no tempo e rever cenas históricas por meio 
de aplicação de realidade aumentada. O Museu Histórico ou o Museu 
Ferroviário, poderão ter um sistema de geolocalização que permita aos 
visitantes a utilização desta tecnologia para obter uma interação mais 
completa e significativa, agregando conteúdos reais e históricos a partir 
do aplicativo.

Na área de educação ambiental a realidade aumentada pode ser muito 
explorada, por exemplo na preservação da flora e da fauna do Cerrado 
ou da Mata Atlântica, com jogos virtuais que mesclem a realidade virtual 
com a realidade normal, através de seus smartphones.

Considerações Finais

Ao longo do texto, foram trazidos diversos programas com o objetivo 
de contextualizar instrumentos do Estado para a prestação de serviços 
públicos, ao planejamento e ao orçamento, assim como para possibilitar 
a compreensão sobre as modalidades de repasse de recursos federais, 
para o desenvolvimento de projetos de Realidade Virtual e Realidade 
Aumentada.

Com essas informações, fica facilitada a compreensão de que é 
necessário utilizar esses instrumentos públicos para a construção de 
laboratórios de produção de conteúdos em RV ou RA, a aquisição de 
hardwares e softwares cada vez mais robustos, formação de pessoal 
técnico especializado, formação de professores para uso de recursos 
computacionais em suas aulas, implantação destas aplicações em escolas 
com usuários finais (professores e alunos), e monitoramento e avaliação 
de propostas pedagógicas permanentemente.



1043

meistudies

Dessa maneira, consideramos que será possível ampliar o desen-
volvimento de conteúdos educacionais baseados no uso de RV e RA e 
a implementação deles nas escolas, com alta qualidade e com rapidez, 
é um desafio a ser superado.
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EnvelheSER: experimentando possibilidades 
estéticas em dança e criando outras formas de existir

Ana Cecilia Soares1

Dorotea Souza Bastos2

Apresentamos os passos iniciais de uma investigação que abarca 
pesquisa e extensão e que surge pela movência/provocação da experi-
ência de trabalhar com aulas virtuais de dança para idosas, durante a 
pandemia. A partir das vivências das aulas, surgem questões que vão 
para além do movimento tradicional da dança e dizem respeito ao exis-
tir. Neste caso, nos referimos a uma existência na velhice, a partir das 
configurações imagéticas do sistema midiático e que nos trazem a uma 
reflexão sobre corpo, experiência estética e virtualização.

O corpo físico é prova material da nossa mortalidade. Talvez por 
isso tenha sido mais confortável para algumas correntes filosóficas 
clássicas tratar de algo intangível como a mente, o espírito ou a alma, 
principalmente se essa parte etérea ocupasse um local próprio, apartado 
de um corpo frágil e falível. Foi o período pós-moderno e cibernético das 
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tecnologias da comunicação que evidenciou o interesse por entender e 
redefinir os limites atribuídos ao corpo, o que abala as relações binárias 
não só entre corpo e mente, mas também as dualidades humano/máquina, 
orgânico/tecnológico, natural/artificial, exigindo novas formas de ver e 
compreender a relação do ser humano com o mundo. Nas artes, o corpo 
deve ser visto como uma questão que se eleva a uma problematização 
maior: o olhar se volta não mais para o corpo na arte contemporânea, 
mas para a questão contemporânea do corpo nas artes e, no âmbito desta 
investigação, voltamos esse olhar para o corpo que dança.

No contexto contemporâneo que vivemos, nesse espaço/tempo pan-
dêmico, fez-se necessário refletirmos sobre envelhecimento, reconhe-
cendo a importância de pesquisas anteriores que versam sobre benefícios 
físicos, funcionalidade e sociabilidade aos que praticam dança, porém 
nosso interesse diz respeito às relações estabelecidas dentro do processo 
de envelhecimento, a partir de indagações que nos remetem à imagem 
do corpo velho que dança, as permissões sociais desse corpo, o espaço 
do sistema midiático que a velhice está autorizada a ocupar, além de 
pensarmos sobre os tensionamentos contemporâneos e os limites entre 
o artístico e o terapêutico quando a dança é praticada por idosos.

O corpo velho, presente em potência no ambiente virtual, desco-
nhece as limitações do corpo orgânico, proporciona uma nova forma 
de experienciar a dança, reinventando possibilidades de criação com 
os dispositivos tecnológicos, deslocando a discussão para o sujeito da 
ação que contagia e é contagiado, num fluxo de informações consistente, 
harmônico e incessante.

Muitas são as inquietações e, na busca por possíveis esclarecimentos 
para este texto, nos utilizamos da revisão bibliográfica nos estudos sobre 
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Dança e Inclusão (Amoedo, 2002 e Soares, 2013); Corpo, imagem e 
experiência estética na dança digital (Bastos, 2019); Envelhecimento 
(Limoeiro, 2016); e Filosofia da Existência (Silva, 2019), além de 
evidenciar a experiência prática no que tange ao ensino da dança pra-
ticada por idosos. Longe de encontrar certezas absolutas por sabê-las 
improváveis, buscamos encontrar possíveis caminhos para refletirmos 
e discutirmos as relações entre Envelhecimento e Dança e, que nesses 
caminhos, seja permitido ao corpo velho SER.

A Imagem e a Existência na Velhice

Pensar sobre o corpo que dança dentro da perspectiva do envelhe-
cimento e da velhice é trilhar passos de uma dança/reflexão acerca da 
imagem e da existência. Quando nos referimos à questão imagética, 
nosso interesse versa tanto sobre visualidades quanto sobre visibilidade, 
e sobre a forma como ambas influenciam ou interferem na existência 
da pessoa idosa. A vivência de nossa prática docente em aula de danças 
para pessoas idosas provoca o interesse em nossa pesquisa acadêmica, 
no que concerne em relação ao olhar sobre a velhice e partimos do 
entendimento sobre envelhecimento trazido por Goldenberg (2016):

Esse sonho eu preciso anotar, é importante para minhas reflexões 
sobre envelhecimento. Eu estava dando aula e dizia a meus alunos: 
A única categoria social que inclui todo mundo é velho. Somos clas-
sificados como homem ou mulher, homo ou heterossexual, negro ou 
branco. Mas velho todo mundo é: hoje ou amanhã. O jovem de hoje 
é o velho de amanhã. Por isso, como nos movimentos libertários 
do século passado do tipo Black is beautiful, nós deveríamos vestir 
uma camiseta com os dizeres: “Eu também sou velho!” ou, melhor 
ainda, “Velho é lindo”. (Goldenberg, 2016, p. 7)
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A assertiva “Velho é lindo” faz emergir muitas inquietações por 
reconhecermo-nos enquanto corpo em processo de envelhecimento. 
Consequentemente, encontramo-nos e sabermo-nos em vias de passar 
a integrar um grupo que é historicamente excluído. Por muito tempo, 
tornar-se velho foi sinônimo de tornar-se improdutivo, pesado pra 
família, enrugado, doente, feio, não desejável. Encontrar os estudos 
antropológicos da Profa. Mírian Goldenberg nos provoca uma mudança 
de olhar que diz respeito ao reconhecimento da beleza na velhice: 
uma beleza que vai para além dos apelos midiáticos que insistem na 
permanência da eterna juventude, seja pela indústria cosmética, seja 
pelos entendimentos médicos que criam uma imagem do “novo velho” 
que será aceito se continuar cumprindo os padrões pré-estabelecidos 
por esses ramos. Não dispensamos, aqui, os conhecimentos construí-
dos por esses campos de atuação, porém nos incomoda pensar que o 
processo de aceitação da velhice esteja vinculado somente a partir do 
cumprimento desses padrões. Em nossos estudos e fazeres docentes, 
escolhemos o pensamento que “a beleza da velhice está exatamente em 
sua singularidade. Também nas pequenas e grandes escolhas que cada 
indivíduo faz, em cada fase, ao buscar concretizar seu projeto de vida 
e encontrar o significado de sua existência” (Goldenberg, 2016, p. 9).

Ou seja, trata-se de voltar o olhar para a possibilidade de existir na 
velhice, encontrando outras formas de ser que condizem com a garantia 
da dignidade humana e, como nos traz Silva (2019, p. 48), “a existên-
cia, tal como a concebeu Marcel, é a participação no e com o mundo. 
É engajamento que emerge e eleva-se contra e acima de tudo aquilo que 
ameaça o homem e pretende degradar sua dignidade.”. Interessa-nos 
pensar essa existência de forma que ao velho seja permitido ser corpo 
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em transformação, corpo não somente biológico, mas corpo político e 
social. Ser esse corpo velho na contemporaneidade perpassa pela aná-
lise das questões da imagem, suas visualidades e de qual forma essas 
questões interferem nessa existência.

Diante destas reflexões, também percebemos que chegamos a um 
momento em que as imagens passam por uma modificação. As visu-
alidades tendem, na atualidade, a uma diversidade de corpos, cores, 
formatos e condições sociais. A velhice, entretanto, ainda é tratada 
como um tema apartado das tendências mais atuais, apesar de já ter 
conseguido um espaço maior na mídia e em produtos e serviços volta-
dos ao público velho.

Acontece que, segundo Bastos (2019), as imagens, como forma de 
representação do mundo, acabam sendo utilizadas como representação 
da ideia de quem cria a mensagem, seja por um interesse comercial ou 
pela invisibilidade imposta ao corpo velho. Neste cenário, encontra-
mos diálogo com Flusser (2011) que propõe que as imagens possuem, 
sim, o propósito de representação do mundo, entretanto, “ao fazê-lo, 
entrepõem-se entre mundo e homem. Seu propósito é serem mapas do 
mundo, mas passam a ser biombos. O homem, ao invés de se servir das 
imagens em função do mundo, passa a viver em função de imagens.” 
(Flusser, 2011, p. 23). Neste caso, viver em função das imagens indica 
uma soberania imagética que dita tendências e determina o que é correto, 
o que é sensato e, neste caso, o que cabe e não cabe à pessoa velha.

Exemplos desta soberania estão presentes nos mais diversos produ-
tos audiovisuais como novelas, séries, programas de televisão e filmes. 
Raras são as representações da velhice que não colocam a pessoa velha 
no lugar do corpo frágil, debilitado, incapaz, e mesmo em personagens 
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esteriotipados, sempre sendo os avós ou o alívio cômico da trama. 
Isto ainda sem mencionar as diversas vezes que atrizes e atores mais 
jovens são contratados para papéis de personagens bem mais velhas. 
Apesar disso, percebemos um movimento que traz a ideia de longevi-
dade, o que, acreditamos, esteja relacionado ao fato de termos maior 
expectativa de vida do que nos séculos passados. Entretanto, esse 
aumento da idade não tem espaço se estiver conjugado com os traços 
do tempo: pode-se envelhecer, mas não se pode parecer velho. E, se 
parece velho, não tem espaço, não tem envolvimento. Ou seja, não há 
participação no e com o mundo (Silva, 2019).

O Corpo Velho que Dança

Envelhecer tem diversos entendimentos que são influenciados por 
diferentes culturas em seus contextos sociais, econômicos e históricos. 
A forma como o ser humano lida com a passagem do tempo, as trans-
formações sofridas com os anos vividos e como o corpo atua no todo 
social mudam de acordo com o contexto em que estamos inseridos. 
As experiências vividas determinam e determinarão a tomada de cons-
ciência de si, do corpo, de suas potencialidades realizadoras e criativas.

No Brasil, segundo dados da Agência de Notícias do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, confirmando a tendência 
não somente nacional como mundial, a população tem envelhecido 
de maneira bastante significativa em relação aos números e superou a 
marca dos 30,2 milhões de idosos em 2017, último ano em que foi feita 
Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílio Contínua. Esse aumento no 
número de pessoas idosas estabelece as escolhas em relação às Políticas 
Públicas de atenção a essa parcela da população.
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Para além da questão numérica, as questões referentes ao enten-
dimento sobre envelhecimento e velhice também afetam as ações de 
Políticas Públicas, uma vez que “o processo de envelhecer é percebido 
como um momento de declínio e perda de atributos socialmente valo-
rizados. Portanto, muitos lutam contra isso, procurando disfarçar ou 
retardar os sinais que revelam que estão envelhecendo.” (Limoeiro, 
2016, p. 107). A partir desse entendimento apontado por Limoeiro, 
verificamos a presença de ações voltadas à saúde, bem estar e qualidade 
de vida que valorizam experiências terapêuticas que concorrem para 
que esse disfarce e retardo dos sinais de velhice se concretizem. E, entre 
essas ações, as aulas de dança se fazem presentes.

Há grupos de idosos compostos por associações de bairros, amigos 
de alguma instituição religiosa, ou até mesmo ligados às organizações 
da sociedade civil que se destinam a promoção dessas políticas de bem 
estar e qualidade de vida. Destacamos a importância das ações de dança 
nesse contexto, porém com a ressalva de que, dentro dessas práticas, 
são dadas prioridades às vertentes educacionais e terapêuticas da dança. 
A dança como uma atividade física, de lazer e de sociabilidade.

É sabido e reconhecido que esse olhar para a dança traz diversos 
benefícios, mas também gostaríamos de acrescentar a importância da 
vertente artística da dança como uma aliada salutar no que se refere à 
experimentação de outras formas de existir. Ressaltamos, ainda, que a 
ampliação de nossos olhares e entendimentos sobre dança concorre para 
a transformação da imagem de corpo velho, reconhecendo sua potência 
de realização e sua beleza. Destacamos ainda a visão de Soares (2013) 
sobre dança e sobre o corpo que dança:
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Pensar e pesquisar o corpo na contemporaneidade perpassa pela 
possibilidade de trânsito entre passado e presente. Esse trânsito 
possibilita que o entendimento sobre as relações estabelecidas entre 
os corpos dançantes tenha uma visão crítica ampliada da realidade, 
permitindo uma contextualização da atuação cênica desses corpos, 
e sua atuação enquanto parte de um corpo social, que requer parti-
cipação autônoma nos âmbitos social, cultural e político. (Soares, 
2013, p. 74).

Quando nos referimos ao corpo velho na dança, reconhecemos que 
essa presença pode ser agente de transformação acerca da imagem social 
da pessoa idosa. E, para tanto, entendemos ser necessário partirmos da 
ideia de uma dança possível e acessível para todos os corpos.

Dançar é uma questão de direito, dançar a diferença é ter direito de 
fazer escolhas livres e autônomas. Pensar a dança na contempora-
neidade é reconhecer que essas escolhas estarão diretamente ligadas 
às histórias de vida de cada cidadão. Um cidadão que é corpomídia, 
que constrói suas histórias interagindo com o ambiente em que vive, 
que luta pela construção de uma cidadania plena, e para tanto exige 
respeito às diferenças. Diferenças corporais, diferentes escolhas 
artísticas, diferentes danças, sejam em contextos educacionais ou 
terapêuticos, sejam danças inclusivas, sejam danças de habilidades 
mistas, danças integradas ou danças contemporâneas, mas que 
sejam respeitadas em suas singularidades e que sejam analisadas 
em abordagens críticas com vieses do pensamento contemporâneo. 
(Soares, 2013, p. 88)

Ampliar olhares, expandir saberes e possibilitar fazeres ao corpo 
velho que dança é promover muito mais de que bem estar e qualidade de 
vida. É dar a esse corpo um espaço de atuação capaz de fazer com suas 
próprias histórias sejam contadas com sua arte, uma vivência artística 
que por muitas vezes foi negada por não ser o corpo alinhado a alguma 
normatização de padrão, associado a eficácia e a produtividade. Quando 
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falamos sobre essa potência de ação artística do corpo idoso dentre de 
todas as possibilidades de viver suas diferenças, nos associamos aos 
dizeres de Amoedo:

Quando bailarinos com corpos diferentes forem aceitos em todas 
as companhias de dança por suas qualidades artísticas e esta dife-
rença não for mais alvo de tantos estudos, atitudes incrédulas e/ou 
de condescendência dúbia pensamos que teremos cumprido nosso 
papel em busca de uma real inclusão dessas pessoas no universo da 
dança, nesse momento, o termo Dança Inclusiva poderá ser despre-
zado, ficando somente para registros históricos – sintoma de plena 
aceitação da unicidade na diversidade, pois, de bailarinos trata, que 
dançam com o corpo e não “apesar do corpo”. (Amoedo, 2002, p. 1)

Viver a diferença e a beleza do corpo idoso que dança se faz necessário 
para ocupar lugares e fazeres nos quais suas histórias e singularidades 
sejam respeitadas e dignificadas por tratarem de questões de garantia 
não só de bem estar e qualidade de vida definidas pela área médica, mas, 
acima de tudo, por defendermos que experimentar a vivência estética 
em dança seja uma questão de garantir a cidadania da pessoa idosa. 
Pensando ainda sobre as singularidades e sobre beleza, associamo-nos 
ao dizer de Pelbert:

Em um contexto inteiramente outro, Étienne Souriau postulou há 
décadas que há existências singulares que não basta reconhecer, mas 
que é preciso também “instaurar”. Por esse termo, o autor referia-se a 
uma operação que diz respeito mais a “responder” a um apelo do que 
propriamente a “criar” o que não existe. Em outras palavras, trata-se 
de “testemunho” mais do que de “invenção”. Souriau referia-se a 
modos de existência que precisam de nós para se desdobrarem-no 
seu esplendor, inclusive na autonomia a que tem direito. Seríamos 
por vezes como que testemunhas em favor delas ou advogados em 
defesa de seu “direito” a existirem no seu modo. Pode tratar-se de 
seres reais, imaginários, virtuais, invisíveis, que se metamorfoseiam 
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– é esse pluralismo existencial que deveria poder ser sustentado. 
(Pelbart, 2019, pp. 225-226)

Percebendo a necessidade de instaurar essa outra existência ao 
corpo idoso que dança, e, além disso, também a importância de acessar 
esse testemunho, escolhemos relatar a experiência das aulas de dança 
online para grupos de convivência de idosas, por reconhecermos sua 
importância da experimentação dessa outra forma de existir, a partir do 
contato com as tecnologias das redes sociais e suas salas de reuniões 
instantâneas, uma situação cada vez mais comum devido à atual pan-
demia da Covid-19, em todo o mundo.

Uma Experiência Virtual

As aulas de dança para Pessoas Idosas, no âmbito do Projeto do cen-
tro Cultural, e de Inclusão Produtiva da Pessoa Idosa de Olinda tinham 
o nome de “Oficina de Dança: dançando nossos passos”. Tendo como 
pano de fundo o mote da cultura popular, no entendimento do Método 
Brasílica do Balé Popular do Recife, e nosso trabalho era guiado pelos 
ciclos festivos, a saber: carnavalesco, junino e natalino. Entre frevos, 
cirandas e pastoris, fomos dançando e criando “os nossos passos, a 
nossa dança”, cheia de memórias, gestos, sentidos e afetos que foram 
transformando nossos olhares e nossas formas de estarmos juntos, 
movendo, sendo corpo, sendo vida.

Porém, com o surgimento da pandemia do Corona Vírus as aulas de 
dança presenciais foram canceladas, principalmente porque as pessoas 
idosas foram incluídas nos grupos de alto risco de morte. O cancela-
mento das aulas fez emergir uma questão que nos inquietava: como 
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continuar falando sobre vida, dançando a vida, em tempos de isolamento 
e distanciamento social?

O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), softwa-
res, aplicativos para celular, além das diversas plataformas para interação, 
estreitou a relação do ser humano com as máquinas, não cabendo mais 
o discurso do “impacto das novas tecnologias da informação sobre a 
sociedade ou a cultura” (Lévy, 1999, p. 21), que só fortalece a ideia 
de que a tecnologia é algo separado do ser humano (Bastos, 2013). 
O pesquisador Costa (1997) também considera impraticável manter 
esse tipo de pensamento e proposição, e acrescenta que falar do impacto 
das tecnologias, ou influência, ou efeito das mesmas, “aparentemente, 
continua sustentando uma distinção muito antiga entre a sociedade 
de um lado e as técnicas de outro. Como se fosse possível conceber o 
homem em sua história separado de seus aparatos técnicos ou de suas 
tecnologias” (Costa, 1997, p. 64).

Nosso encontro com as tecnologias parece ter se fortalecido ainda 
mais durante o período da pandemia do Corona Vírus, sendo a virtua-
lização a forma de nos mantermos em contato com o mundo. De fato, 
uma nova forma de existir e, para muitos, a única. No contexto da pro-
dução artística de dança, vimos um aumento expressivo na quantidade 
de videodanças e, consequentemente, no número de artistas digitais, 
virtuais, multimídia, entre outros termos comumente utilizados, criando 
diversos ambientes e dançarinos virtuais, ou seja, que não existem em 
matéria, mas podem habitar o ciberespaço.

Foi assim que, a partir do mês de abril, ainda em 2020, passamos a 
oferecer aulas de dança online para as pessoas idosas que participavam 
de Grupos de Convivência de Idosos. Nossa experiência se dividiu em 
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três momentos: a princípio, como forma emergencial, para que as aulas 
não fossem suspensas, gravávamos pequenos vídeos com instruções de 
movimentos de dança e compartilhávamos no aplicativo de mensagem 
instantânea dos telefones celulares das alunas; no segundo momento, 
realizamos várias transmissões ao vivo das aulas de dança na página de 
uma rede social; e, no terceiro momento, as aulas passaram a ter duração 
de duas horas e aconteciam uma vez por semana, de forma síncrona, em 
plataformas de reuniões. Testamos o uso de duas plataformas digitais, 
porém somente uma foi considerada eficaz porque as idosas já tinham 
certa proximidade com o uso em seus telefones celulares.

As mudanças entre o trânsito das aulas presenciais para as aulas 
virtuais, o processo de adaptação - ou não - ao novo formato de aula, o 
reconhecer-se presente na virtualidade, movem nossas inquietações e 
nos levam a refletir sobre as formas como essa experiência afetou e afeta 
o entendimento das pessoas envolvidas nas aulas no que diz respeito à 
sua imagem e sua existência.

E isso nos levou às atividades principais deste momento e que nos 
embasaram e nos motivaram a iniciar esta pesquisa: ouvir a fala dessas 
pessoas, depois de ver, viver e dançar com elas, nesses tempos onde um 
estado de necropolítica as condenava à morte; entender a partir dessa 
escuta o que a vivência das aulas de dança virtuais, como uma nova 
experiência estética, provocou ou provoca nelas que as faz olhar para si, 
para seu corpo velho dançante, acolhendo as mudanças e as potências 
desse corpo, reconhecendo sua beleza e sua força de vida, pensando 
vida enquanto poder de realizar, e não apenas vida biológica.

Buscando distanciamento de ideias restritivas sobre o tema, a noção 
de experiência estética que buscamos abordar aqui diz respeito a 
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uma forma de apreender uma realidade que dialoga com a arte e 
com os processos comunicacionais, valorizando, porém, o processo 
entre sujeito e objeto, os aspectos sensíveis e os afetos envolvidos 
nessa relação, ou seja, a dimensão estética da experiência. Mais 
especificamente, interessa-nos discutir o corpo nessa experiência, 
aproximando os conceitos já existentes a uma ideia de centralidade 
do corpo no processo experiencial. (Bastos, 2019, p. 84)

Ressaltamos a importância da ampliação do campo de ação dos 
grupos de idosas ocasionada pela experiência das aulas de dança online. 
Nesse tempo pandêmico, foi possibilitado a esses grupos continuarem 
se movendo, inventando e reinventando outras formas de existir.

Na dança, isso acontece no e com o corpo que, presente em potên-
cia no ambiente virtual, o qual desconhece as limitações do corpo 
orgânico, proporciona uma nova forma de experienciar a dança, 
reinventando e multiplicando possibilidades de criação e fruição 
artísticas, a partir da contaminação de fronteiras (Mello, 2008) entre 
os dispositivos técnicos e o corpo. Assim, procuramos ultrapassar 
a ideia de apenas olhar o corpo a partir da tecnologia ou observar a 
tecnologia a partir do corpo, deslocando a discussão para o sujeito 
da ação que contamina e é contaminado, num fluxo de informações 
consistente, harmônico e incessante. (Bastos, 2019, p. 72)

Considerações de uma Pesquisa em Fluxo

Consideramos que as mudanças de olhares e fazeres no e do corpo 
idoso que dança foram atravessadas pela experiência de outras formas 
estéticas em dança no contexto da pandemia do Corona Vírus.

Apontamos como primeira mudança importante o fato dos grupos 
de idosas passarem a ocupar os espaços das salas de reunião virtual, 
ampliando os seus campos de atuação e fazeres em dança. A impor-
tância dessa mudança dentro de um contexto pandêmico diz respeito, 
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principalmente, à possibilidade de as idosas continuarem em atividade, 
protegidas em suas casas, em cumprimento a todas as determinações de 
segurança sanitária que o período exige. Esse é um marco importante, 
haja vista que os idosos faziam parte do grupo de risco para desenvol-
vimento de quadros mais severos da doença e tiveram que cumprir um 
isolamento rigoroso.

A presença da pessoa idosa no ambiente virtual quebra um preconceito 
existente em relação aos processos de ensino e aprendizagem, no tocante 
ao desenvolvimento de novas competências educacionais. Saber-se e 
reconhecer-se conhecedor do manuseio das plataformas digitais, ampliar 
sua atuação nessa área criando ambientes de encontro e construção de 
conhecimento, ter possibilidades de escolhas seguras e mais confortáveis 
para si, fizeram toda diferença no enfrentamento da pandemia. Primeiro 
porque possibilitaram que sua capacitação não parasse e segundo por-
que, munidos de possibilidades de escolha, eles escolheram por não se 
isolarem completamente e continuarem vivendo, vivos.

Porém, quando ampliamos a análise acerca dessas mudanças podemos 
identificar que a pandemia ressaltou o grande abismo sócio-econômico 
em nosso país. Infelizmente, com o trânsito das aulas presenciais para 
as aulas virtuais, muitas integrantes dos grupos deixaram de participar 
das aulas de dança. As justificativas para as ausências variaram da falta 
de aparelho de telefone celular com configurações compatíveis para o 
uso dos aplicativos de salas de reunião; a falta de um bom serviço de 
internet que suportasse o tempo das aulas; e ainda a falta de escolaridade 
que impedia que algumas delas acessassem as plataformas digitais. 
Pensar nessa outra forma de existência, experimentando as possibilidades 
estéticas da virtualidade, é também reconhecer que políticas públicas 
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de acesso à inclusão digital devem ser abordadas como componente 
constitutivo da qualidade de vida da pessoa idosa.

Conforme apresentamos, este texto tratou deste momento inicial 
de uma pesquisa que abarca questões sobre visualidade, velhice, dança 
e tecnologias digitais. Para esta primeira abordagem, indicamos os 
aspectos conceituais que envolvem os temas abordados e as primeiras 
considerações a respeito deste trabalho. É de nosso interesse a con-
tinuidade desta pesquisa e vislumbramos diversos desdobramentos 
possíveis. Alguns temas se fazem importantes neste momento e envol-
vem, principalmente: o olhar das alunas para o corpo e a sua própria 
imagem duplicada nos aparatos tecnológicos; as mediações e suportes 
tecnológicos utilizados como ferramentas para nós, docentes, nesta área 
que sempre teve o contato e a experiência prática como premissas; e o 
aspecto imagético, buscando compreender a criação e fruição dessas 
novas visualidades.
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Midiatização e imigrações: a produção de sentido 
jornalístico acerca do imigrante brasileiro em 

Portugal pelo jornal Expresso

Lucas Arantes Zanetti1

A dinâmica das sociedades em midiatização, conforme aponta 
Stromback (2008), modifica e direciona a lógica das demais instituições 
sociais e políticas. A quarta fase da midiatização, conforme aponta o 
autor, ocorre quando há substituição completa das demais lógicas pela 
midiática, com valorização dos conteúdos, formas e discursos produ-
zidos midiaticamente, de forma que a aparência das coisas assume 
protagonismo em detrimento da realidade material.

Esse processo também tem impacto direto na composição da esfera 
pública, no debate, na troca pública de argumentos, na formação da 
opinião dos sujeitos e na própria estética do debate. Mais do que isso, 
a midiatização é um processo que engloba todas as dimensões da vida 
em sociedade, da cultura e da identidade dos indivíduos (Braga, 2006). 
A midiatização não se trata, portanto, de uma influência sobre a realidade, 
mas sim da própria constituição da realidade e dos sentidos que a ela 
são atribuídos (Sodré, 2014), liderada a partir de matrizes ideológicas 
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das classes dominantes e corporações que controlam o mercado de 
tecnologia.

Ao trazer a questão das migrações ao escopo das teorias da midia-
tização, é possível abordar essa relação com a complexidade que lhe é 
digna tratando de uma série de temas do campo das relações interna-
cionais que vão desde a crise migratória, os deslocamentos forçados, os 
refúgios, os órgãos internacionais, os direitos humanos internacionais, 
a criação de inimigos nacionais e o papel que produções culturais de 
viés comunicativo possuem na construção narrativa e de imagem des-
sas relações. No entanto é de se notar, assim como acontece em outras 
áreas, o problema da falta de transdisciplinaridade na abordagem desses 
temas. Segundo Bleich et al. (2015), a relação entre mídia e migração 
ocorre a partir de três fundamentos principais:

(i) the media provide a source of information about groups or 
issues related to migration and diversity; (ii) the media convey or 
construct particular representations of minorities and immigrants, 
including negative depictions; and (iii) the media act as a space for the 
participation of migrants and minorities in a public sphere where they 
can advance their interests and identities. (Bleich et al., 2015, p. 859)

No entanto, é importante notar as particularidades e o contexto tanto 
da produção de sentidos midiáticos e as características dos veículos e 
mídias que se pretende analisar, como também as especificidades das 
questões migratórias em seus aspectos históricos, sociais, econômicos 
e políticos. Uma forte corrente de análise investiga a representação na 
imprensa e nos jornais (Bleich et al., 2015). Nós, por outro lado, vamos 
realizar o levantamento de conteúdos midiáticos de diversos gêneros 
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e formatos, utilizando como critério estratégias discursivas com apelo 
sensível como mote para seleção.

Nesse sentido, propomos um trabalho que investigue a produção 
de sentido sobre a imigração brasileira em Portugal, local em que se 
observa crescente índices de casos de xenofobia, racismo e violência 
contra imigrantes, em especial brasileiros e africanos. Propomos rea-
lizar um levantamento de conteúdos midiáticos do jornal Expresso 
sobre imigração lusófona no país e aplicar a metodologia de Análise 
de Enquadramento em manchetes sobre o tema. O objetivo é dar um 
pontapé inicial na compreensão de dinâmicas próprias da midiatização 
que corroboram à construção de um imaginário sobre essas questões, 
bem como iniciar uma possível aproximação entre estudos da área de 
Comunicação e Relações Internacionais a partir de uma perspectiva 
que ainda é pouco explorada em ambas áreas.

O contexto da Imigração Lusófona em Portugal

Na medida em que disparou o número de imigrantes no país nos 
últimos anos, tornou-se crescente a xenofobia, com casos de violência 
e movimentos nacionalistas e anti-imigração, ainda que se manifestem 
de formas particulares, veladas e distintas no país. Segundo o Relatório 
de Imigração, Fronteiras e Asilo (RIFA, 2019) criado pelo Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) do Governo de Portugal, há um total 
de 590.348 cidadãos estrangeiros com título de residência válido (aqui 
excluindo a imigração ilegal), correspondendo a 5,7% da população 
do país. Entre 2018 e 2019, houve um crescimento expressivo de 23% 
no número de residências emitidas. Os brasileiros compõem a maior 
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comunidade estrangeira no país com 151.304 residentes, seguidos pelos 
cabo-verdianos (37.436) e ingleses (34.358).

Reconhecendo o problema, o relatório do Committee for the 
Prevention of Torture do Conselho da Europa manifestou preocupações 
sobre a crescente violência policial contra pessoas negras e imigrantes 
no país (Council of Europe, 2017). O Eurobarâmero (2018), em edição 
especial sobre imigração, indica que 65% dos imigrantes em Portugal 
consideram a discriminação como um grande obstáculo para integração 
no país.

Segundo o Relatório Estatístico Anual sobre os Indicadores de 
Integração de Imigrantes, produzido pelo Observatório das Migrações 
(Oliveira, 2020) com apoio do Governo Português, em 2019 a porcen-
tagem de imigrantes que consideram que a discriminação com base em 
origem étnica é “comum” ou “muito comum” é de 67%, a maior desde o 
início da contagem, em 2006. O aumento chega a 14 pontos percentuais 
em relação ao ano de 2012 e, pela primeira vez na história, Portugal 
ficou acima da média da União Europeia nesse quesito.

Ainda segundo o relatório, entre 2017 e 2018 notou-se um aumento 
de 93,3% no número de discriminação étnicas e, entre 2018 e 2019, 
esse número foi de 26%, sendo que, em 2019, o número de denúncias 
por discriminação por nacionalidade (28,4%) superou o índice de 
queixas por discriminação racial (21,3%). O índice de denúncias de 
discriminação por nacionalidade brasileira saltou de 10,1%, em 2017, 
para 17,7% em 2019.

Os dados disponíveis são relativamente recentes e a crescente exposi-
ção dos conflitos migratórios, que estão se aprofundando, faz a sociedade 
portuguesa confrontar a discriminação existente no país. A constituição 
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histórica das relações de imigração permeadas pelas questões raciais em 
Portugal, o silêncio sobre elas na mídia e, até pouco tempo, na ciência e 
nas pesquisas, fez com que a sociedade portuguesa acreditasse em uma 
sociedade livre do racismo e da xenofobia (Peixe et al., 2008).

Segundo os autores, esta ideia “nascida no Estado Novo com o 
movimento Luso-tropicalista, assenta numa suposta vocação universal 
do povo Português, consubstanciada na miscigenação e numa domina-
ção colonial mais suave, menos marcada pela segregação do que outros 
colonialismos” (Peixe et al., 2008).

Os séculos de colonialismo, escravização e exploração, além da 
emancipação tardia das colônias se refletem nas práticas racistas, 
xenofóbicas e nos conflitos migratórios do presente (Martins, 2002). 
Os imigrantes, em sua maioria, viajam ao país para ocupar funções 
menos qualificadas e braçais, como serviços de limpeza, construção 
civil, indústria e transportes, funções mais duras e menos remuneradas, 
formando uma base explorada (Martins, 2002). Ainda assim, mesmo 
com o racismo historicamente velado em Portugal, na década de 1990 
o racismo e a xenofobia estrutural já eram constatados em relatório do 
Centro Europeu de Pesquisa e Ação sobre o Racismo e o Antissemi-
tismo (CERA), a partir de relatórios policiais e acusações com base em 
discriminações étnico-raciais. Segundo o autor:

A uniformidade religiosa e a continuidade político-administrativa 
criaram a ideia de que Portugal é um oasis de tolerância e de apreciar 
a convivência. Mas, essa ideia geral impediu o país de indagar suas 
autênticas formas de intolerância, racismo e xenofobia (Martins, 2002, 
p. 326).
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Essa visão de mundo é reforçada pelos conteúdos produzidos pelas 
mídias portuguesas, ao não discutir profundamente essas questões 
e contribuir, a partir de relações estabelecidas entre imigrantes e a 
criminalidade ou ao trabalho subqualificado, uma imagem negativa e 
estereotipada. A superficialidade das abordagens e o foco em notícias 
e notas curtas contribui para a despolitização da questão na sociedade 
portuguesa (Cunha et al., 2004). No entanto, os diferentes formatos e 
gêneros midiáticos produzem representações e imaginários distintos, 
sendo necessário análises específicas que compreendam a mensagem, 
o contexto e a circulação desses sentidos no tecido social.

A questão do racismo e xenofobia, que permaneceu dormente e velada 
no país, com casos pontuais com repercussão midiática, agora revela sua 
pior face, impulsionada pela ascensão de grupos de extrema-direita e 
nacionalistas em todo o mundo, parte de um fenômeno de “desdemocra-
tização” do continente europeu (Cunha, 2015). A questão permeia uma 
crise econômica global, a partir da deterioração das relações de trabalho, 
cerceamento de direitos sociais e desemprego. A desdemocratização que 
permite o crescimento desses grupos e o aprofundamento dos conflitos 
migratórios na Europa vem de um caminho que “tem sido, na prática, 
pôr em causa e destruir o modelo solidário que inspirou outras regiões 
do mundo” (Cunha, 2015, p. 60).

Em Portugal, a questão se reflete no crescimento dos partidos de 
extrema-direita “Chega” e “Ergue-te”, este último o antigo Partido 
Renovador Nacional (PRN), que defendem pautas anti-imigração, 
anti-LGBT, eurocêntricas, anti-União Europeia e conservadoras. A 
juventude portuguesa de extrema-direita é hoje composta por grupos 
que não vivenciaram uma série de acontecimentos como a ditadura 
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salazarista, tendo iniciado a militância após o processo de descolonização 
e em um sistema democrático já consolidado. Tanto os partidos quanto 
a juventude nacionalista foram responsáveis por introduzir o discurso 
anti-imigração na esfera pública portuguesa, seguindo o exemplo de 
países como Inglaterra, Alemanha e França (Silva, 2019).

Midiatização e Migrações

As teorias da midiatização partem da premissa de que a mídia é 
elemento estruturante de relações sociais, políticas, econômicas e cul-
turais das sociedades (Braga, 2006). Esta teoria entende que a soma 
de sentidos midiaticamente produzidos, de forma diferida e difusa, 
determina a forma com que sujeitos se relacionam com a realidade que 
os cercam, por meio de uma teia de sentidos complexa e contraditória 
e de disputas semânticas que se chocam e se complementam.

A comunicação aqui é vista como um processo social e interativo 
entre os sujeitos sociais, os sentidos midiáticos, os meios de comunica-
ção e a cultura em que essas interações ocorrem. A esta prática Barros 
(2012, p. 85) chama de “dimensão contemporânea da esfera pública” 
que são sustentadoras da consciência que constrói a identidade de 
indivíduos e grupos. São os tensionamentos da cultura com uma série 
de sentidos produzidos e disseminados nas mais diversas plataformas 
que determinam os sentidos mais e menos assimilados em um processo 
não linear e intangível no espaço e no tempo. Para Gomes (2006), a 
midiatização pode ser entendida como:

A midiatização é a reconfiguração de uma ecologia comunicacional (ou 
um bios midiático). Torna-se (ousamos dizer, com tudo o que isso implica) 
um princípio, um modelo e uma atividade de operação de inteligibilidade 
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social. Noutras palavras, a midiatização é a chave hermenêutica para a 
compreensão e interpretação da realidade. Nesse sentido, a sociedade 
percebe e se percebe a partir do fenômeno da mídia, agora alargado para 
além dos dispositivos tecnológicos tradicionais (Gomes, 2006, p. 121).

Antes de relacionar o conceito de midiatização com a ideia das 
migrações contemporâneas, é importante compreender que os sentidos 
produzidos sobre o migrante são vasto e estão relacionados a uma série 
de recortes que dizem respeito a quem é este migrante. O contexto 
migratório atual é complexo com a intensificação dos fluxos migratórios, 
em especial os “deslocamentos forçados”, as migrações de crise e os 
“refúgios” que, segundo Baeninger e Peres (2017), denotam situações 
sociais internacionais, em um contexto globalizado de crise tanto no 
mais de origem dos emigrantes quanto no de destino, na condição de 
imigrantes. É também de se notar, como aponta Bedford (2012), que as 
migrações no século XX atingem seu patamar mais completo e com mais 
conflitos, normas e regulamentação, na contramão do que se imagina 
no mundo globalizado.

Nesse sentido, é importante diferenciar que existem tipos diferentes 
de imigrantes, em situações sociais, políticas e econômicas diferentes. 
Essas diferenças vão determinar a construção de sentidos sobre esses 
imigrantes no processo de midiatização. É importante destacar que várias 
pesquisas apontam o silêncio das mídias dos países de destino sobre a 
vida cotidiana do imigrante e de formas de comunicação que fujam à 
lógica estereotipada e que valorizem a contribuição do imigrante (Cogo, 
2001). Segundo a autora:

A centralidade que assume a temática no contexto da sociedade global, 
as direções tomadas pelas imigrações, as repercussões econômicas e/ou 
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socioculturais dos fenômenos migratórios, a necessidade de controle 
das fronteiras e de formulação de políticas de imigração no âmbito dos 
mercados regionais, como a Comunidade Européia e o Mercosul, assim 
como das diretrizes que devem pautar a gestão da “diferença” trazida 
pelo imigrados são alguns dos aspectos que compõem a pauta de debate 
sobre a imigração, que converge, no espaço público, fundamentalmente 
a partir desse amplo processo de midiatização da experiência imigratória 
contemporânea (Cogo, 2001, p. 14).

No que concerne ao jornalismo enquanto categoria midiática, que 
recebe o peso da credibilidade dos veículos jornalísticos e da lingua-
gem objetiva que caracteriza as produções jornalísticas, é importante 
destacar a relevância na construção da imagem e da consciência acerca 
da imigração. Os conteúdos jornalísticos contribuem para determinar a 
forma com que a sociedade vai compreender o imigrante, quais estere-
ótipos são reforçados ou atenuados, a posição política dessas pessoas, 
se são desejáveis ou inimigos, o nível de tensão social que se produz a 
partir dessas relações e o tipo de interação que haverá entre migrantes 
e nativos (Silva & Góis, 2017).

Dessa forma, faz-se importante análises que privilegiem o entendi-
mento, a partir de uma perspectiva comunicacional, levando em conta 
as práticas éticas e deontológicas da profissão, que compreendam a 
consciência gerada sobre a questão imigratória por meio das escolhas 
semânticas produzidas pelos veículos a partir dos seus critérios de 
noticiabilidade, visibilidade e invisibilidade.

O contexto da mídia portuguesa, no que se refere à construção de 
sentidos acerca de imigrantes, não foge às lógicas da mídia europeia e 
ocidental. Em trabalho sobre a cobertura midiática portuguesa sobre a 
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imigração Silva e Góis (2017) encontraram três eixos principais de cober-
tura: o primeiro que relaciona a imigração com a criminalidade e com 
crimes, o segundo que relaciona os imigrantes com a clandestinidade ou 
ilegalidade e, por fim, notícias e reportagens que retratam a integração 
do imigrante à sociedade portuguesa. É importante ressaltar que cidadãos 
de outros países da europa dificilmente são entendidos e retratados como 
imigrantes, papel este reservado aos latinos, africanos e asiáticos.

Com relação aos imigrantes brasileiros em Portugal, é importante 
destacar que o Brasil é um tema constante e atual na sociedade portu-
guesa, uma vez que os portugueses consomem uma série de produtos 
culturais do Brasil, como novelas, musicas, produtos culinários, como 
consequência, dentre outros fatores, da presença da comunidade bra-
sileira no país (Pontes, 2004). A autora demonstra, ainda, que a onda 
migratória de brasileiros em Portugal durante a década de 1990 fez com 
que as relações identitárias entre os países sofressem uma complexifica-
ção, com destaque à representação da mulher brasileira - quase sempre 
exotificada e hipersexualizada.

Metodologia

O objetivo do artigo é compreender de que forma ocorre a produção 
de sentidos jornalísticos sobre a imigração brasileira em Portugal, tendo 
como pano de fundo a relação entre os estudos em migração e a teoria 
da midiatização. Para isso, optamos pela utilização da metodologia de 
Análise de Enquadramento aplicada nas dez últimas manchetes sobre 
imigração de brasileiros no jornal “Expresso”, um dos mais consagra-
dos do país. Optou-se por analisar a versão on-line dos veículos e a 
escolha de análise das manchetes se justifica por ser uma caraterística 



1070

meistudies

do consumo de jornalismo nos dias atuais, onde a leitura do título e da 
linha fina é muito superior à leitura do conteúdo completo. Além disso, 
as manchetes apresentam uma carga semântica que costuma se repetir ao 
longo do conteúdo, permitindo a análise de maior volume de material.

Com a Análise de Enquadramento, pretende-se “analisar enunciados 
e discursos de natureza variada, captando o modo como a realidade é 
enquadrada por eles” (Mendonça & Simões, 2012, p. 193). Os dados 
coletados a partir desse tipo de análise são importantes para a defi-
nição do viés político de cada conteúdo jornalístico, as informações 
fornecidas, omitidas, salientadas e distorcidas, a justificativas para os 
posicionamentos, argumentos e a ideologia que os orienta.

Este procedimento metodológico se orienta na premissa de que 
os recortes e enquadramentos de um acontecimento são importantes 
componentes na formação da percepção dos sujeitos sobre a realidade 
e sua posterior ação perante os sentidos criados (Maia, 2009; Mendonça 
&Simões, 2012). A metodologia em questãopermite que haja um pano-
rama completo da mensagem, dos sentidos, razões e informações que 
serão oferecidas ao público, bem como é feita a construção da realidade 
a de acordo com o que é construído em termos semânticos.

Na análise de enquadramento, nos atentamos às seguintes questões: 
“Aspectos noticiosos” - qual é a notícia?; “Aspectos factuais” - qual é 
o fato? “Escolha de semântica” - o que indicam as palavras?; “Saliên-
cia” - o que está sendo ressaltado?; “Marcas de opinião” - o que está 
sendo atribuído sem comprovação?. Dessas perguntas, originou-se as 
análises que também levaram em conta o contexto de cada um dos 
veículos estudados.
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Resultados

O jornal Expresso é um veículo português de periodicidade semanal 
e com versão on-line diária, fundado em 1973. Segundo o veículo, o 
perfil do leitor do jornal figura entre 25 e 64 anos, das classes A, B e 
C, com ensino superior e residentes nas regiões urbanas de Portugal. 
É conhecido por ser um jornal de cunho liberal e, em seu Estatuto 
Editorial, se diz defensor das liberdades de imprensa e da democracia, 
diz defender causas comuns à cidadania e ao pluralismo de opinião.

Nesta pesquisa, foram selecionadas dez manchetes, encontradas na 
ferramenta de buscas disponibilizada pelo próprio veículo. Desconside-
ramos os resultados que não tinham relação com a temática “imigrantes 
brasileiros”. O jornal realiza cobertura moderada das questões e aconte-
cimentos ligados à imigração. A maior parte dos conteúdos identificados 
são ligados à questões acerca da legalidade dos imigrantes e a integra-
ção dos brasileiros à sociedade portuguesa, bem como as instituições 
imigrantes, notadamente o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Também é digno de destaque a cobertura com viés emocional, a partir 
estratégia intersubjetiva de apelo sensível, de trazer falas de imigrantes, 
seu cotidiano no país, a humanização da experiência da imigração e a 
tentativa de propor e trazer reflexões acerca da imigração em diferentes 
aspectos, tratando o tema com seriedade.

É importante notar, também, que a maior comunidade estrangeira 
em solo português é a brasileira e que o país é abrigo de milhares de 
imigrantes de diversos países, conforme discutido anteriormente neste 
artigo. Neste sentido, julgamos que o volume de conteúdos publicados 
está aquém da importância do imigrante em Portugal, inclusive quando 
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se leva em conta que o país está envelhecendo e com baixa taxa de 
natalidade.

Tanto os conteúdos levantados quanto às abordagens pelo Expresso 
são básicos na comparação à importância da imigração no país, não 
tendo, por exemplo, um canal de comunicação sobre a imigração ou feito 
por imigrantes e para imigrantes. Com relação às matérias, notou-se a 
preferência por ressaltar as dificuldades do imigrante, de forma sensível. 
Nunca a relevância econômica ou contribuições positivas ao país. São 
conteúdos que, apesar de não fazerem crítica à imigração ou não possuírem 
abordagens xenófobas, reduzem o imigrante à condição de descolamento 
ou de não-pertencimento, conforme pode ser observado na Tabela 1.

É evidente a importância de denunciar situações de imigrantes que 
violem os direitos humanos fundamentais, situações precárias, desumanas 
e de dificuldade na imigração. Mas também é importante ressaltar os 
aspectos positivos e de sucesso, de contribuições efetivas do imigrante 
à sociedade portuguesa para que não se tenha espaço para dúvidas sobre 
a capacidade produtiva do imigrante em benefício de todos.

Tabela 1
Notícias sobre “imigrantes brasileiros” encontradas na ferramenta de 
busca do jornal “Expresso”

Título Data de 
publicação

Aspectos 
noticiosos

Escolhas 
semânticas Saliências Marcas de 

opinião

“Sei que não 
estou ilegal 
mas legal, legal 
também não sou. 
Então sou o quê?”

11/07/2021

Retrata o 
sentimento de 
insegurança 
de imigrantes 
brasileiros em 
Portugal.

Citação direta, de 
cunho emotivo, 
reflexivo e 
filosófico sobre 
aspectos humanos 
da legalidade e 
ilegalidade do 
imigrante.

Enfoque 
na questão 
humana, no 
sentimento, 
na emoção e 
insegurança de 
uma imigrante.

A manchete 
é construída 
em caráter 
completamente 
opinativo e 
emotivo.
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Histórias de 
imigrantes no 
Porto. “É muita 
ingenuidade 
nossa achar que 
é um papel que 
determina o 
direito a uma vida 
digna”

13/06/2021

Retrata a vida 
cotidiana do 
imigrante, 
a partir de 
histórias pessoais 
de caráter 
intersubjetivo.

Breve título que 
indica do que se 
trata a reportagem. 
Citação direta, de 
cunho emotivo, 
reflexivo e 
filosófico sobre 
aspectos humanos 
da legalidade e 
ilegalidade do 
imigrante.

Enfoque 
na questão 
humana, no 
sentimento, 
na emoção e 
insegurança de 
uma imigrante.

A manchete é 
construída por 
meio de uma 
frase de impacto 
reflexiva sobre 
a burocracia 
legal e o direito 
humano de viver 
com dignidade.

SEF com 18 casos 
de exploração 
de imigrantes na 
agricultura na 
região Oeste

17/05/2021

Retrata uma 
situação 
específica de 
exploração do 
imigrante, em 
caráter factual.

As escolhas são 
pontuais e buscam 
se ater ao fato em 
si e ao valor-notícia 
do ocorrido.

Salientam a 
questão da 
exploração e 
alto número de 
notificações.

A questão da 
“exploração” 
abre brecha 
para discussões 
conceituais, mas 
é insuficiente 
para caracterizar 
como opinião

Covid-19. Mais 
de 300 brasileiros 
aguardam voo 
em Portugal para 
regressar ao país

20/02/2021

Retrata a 
situação 
específica dos 
imigrantes que 
necessitam 
retornar ao Brasil 
e aguardam voo 
disponível.

A notícia opta por 
destacar a grande 
quantidade de 
brasileiros que 
foram impedidos 
de viajar quando 
os países fecharam 
fronteiras por conta 
da Covid-19.

O enfoque 
da manchete 
retrata a 
quantidade 
de brasileiros 
que estão 
impedidos de 
retornar devido 
à suspensão 
dos voos.

Por se tratar 
de uma notícia 
factual, não 
encontramos 
marcas de 
opinião na 
manchete.

Imigração para 
Portugal cai 
9% em ano de 
pandemia. Mas 
Segun, Aoani 
e Ana Vitória 
vieram na mesma

17/01/2021

A manchete traz 
o dado da queda 
de imigração, 
mas destaca os 
que imigraram 
ao país no 
período da 
pandemia.

Fica explícito na 
manchete que 
a queda ocorre 
pelo período da 
pandemia e o 
“Expresso” decide 
destacar os que 
vieram nesse 
período. Importante 
mencionar que 
uma queda de 
9% na imigração 
durante a pandemia 
se caracteriza 
um número 
relativamente baixo 
comparado a outros 
países.

A manchete 
opta por 
destacar os 
imigrantes 
que chegaram 
no período 
da pandemia, 
apesar 
da queda 
estatística.

A manchete 
transmite 
uma ideia de 
contrariedade 
por parte dos 
imigrantes 
que vieram 
no período 
da pandemia, 
por meio de 
narrativas 
pessoais.



1074

meistudies

Portugal tem das 
mais robustas 
leis do mundo 
para a integração 
de migrantes. 
Podemos dizer 
o mesmo da sua 
aplicação?

12/01/2021

A manchete 
propõe uma 
reflexão sobre 
a legislação de 
imigração e a 
aplicação na 
prática.

A estratégia de 
sentido é questionar 
a aplicação da lei 
de imigração, que 
no papel é bastante 
detalhada, mas 
que possui prática 
questionável.

Destaca a lei 
de imigração 
que chama de 
“robusta” em 
contraste com a 
aplicação, que 
aparenta ser 
falha.

A manchete 
indica que há 
uma opinião 
em desfavor 
da aplicação 
das leis de 
imigração.

Mulher acusa 
SEF de expulsão 
ilegal e de abuso 
de poder

11/01/2021

A manchete 
de cunho 
factual retrata 
uma situação 
específica.

Em um amplo 
contexto do que foi 
dito pela imigrante 
denunciante, o 
jornal destaca 
aquilo que há de 
maior impacto.

A matéria 
salienta, dentre 
uma série de 
justificativas 
dadas pela 
denunciante, 
a redução em 
“expulsão 
ilegal” e 
“abuso de 
poder”

A manchete 
resume o que 
diz a imigrante 
em questão, 
sem marca 
significativa 
de opinião na 
manchete.

Brasileiros 
esperam meses 
para renovar o 
passaporte nos 
consulados em 
Portugal. “É um 
desespero, um 
desespero”

15/12/2020

A matéria retrata 
a situação 
de atraso na 
renovação de 
passaporte, 
com um apelo 
emocional que 
vem com a 
citação.

A escolha da 
citação em questão, 
caracteriza um forte 
apelo emocional, 
que busca produzir 
sentimentos de 
indignação no leitor.

Salienta as 
emoções de 
uma imigrante 
frente a uma 
situação de 
atraso na 
renovação de 
passaportes.

A marca de 
opinião fica 
atribuída à 
fala da fonte 
sobre a situação 
de desespero 
retratada.

Pedidos de 
nacionalidade 
continuam a 
aumentar

12/11/2020

A notícia, que 
parece simples 
e objetiva, tem 
um contexto de 
preocupação por 
parte do jornal 
com relação 
ao descontrole 
dos pedidos de 
nacionalidade.

A escolha do 
termo “continuam 
a aumentar” está 
em contraste 
com a situação 
da pandemia de 
Covid-19, visto que 
a quantidade de 
imigrantes diminuiu 
no período.

Enfoque na 
continuidade 
dos pedidos de 
nacionalidade.

Não há marca de 
opinião digna de 
nota.

Covid-19: 
Imigrantes 
com empregos 
precários mais 
atingidos pela 
crise e abusos

12/09/2020

A notícia 
relaciona a 
situação do 
imigrante, que 
piorou, com 
a questão da 
pandemia de 
Covid-19.

As palavras 
atribuídas aos 
imigrantes possuem 
todas conotação 
negativa, com o 
intuito de revelar 
uma situação de 
extrema dificuldade 
por parte do 
imigrante.

Há um enfoque 
nítido na 
situação do 
imigrante 
atingido pela 
pandemia.

Há uma 
adjetivação 
forte no texto 
remetendo à 
precariedade e 
aos abusos.

Elaboração própria.
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Além disso, mesmo abordando a situação precária do imigrante, 
o jornal Expresso o faz de forma acrítica, sem tocar em pontos que 
seriam incômodos ao leitor do jornal, como a questão do racismo, 
da xenofobia e da persistente segregação do imigrante na sociedade 
portuguesa, inclusive com grupos organizados de extrema-direita que 
estão se fortalecendo e se estruturando com discursos antimigração. 
Ao menos no período de 11 meses em que esta pesquisa contemplou, 
não houve por parte do jornal nenhuma reflexão nesse sentido. Aferimos 
que não abordar tais temas trata-se de escolha editorial, uma vez que 
dados sobre a questão estão disponíveis e foram, inclusive, utilizados 
na fundamentação do presente artigo.

Esse tipo de escolha jornalística, que não se encontra no texto, mas 
diz muito sobre a relação da sociedade com o seu imigrante, demonstra 
que parcela da sociedade e da imprensa ainda vê o imigrante como um 
“problema a ser resolvido”. Isso fica evidente em títulos como “Pedidos 
de nacionalidade continuam a aumentar”, “Imigração para Portugal cai 
9% em ano de pandemia. Mas Segun, Aoani e Ana Vitória vieram na 
mesma”, “Brasileiros esperam meses para renovar o passaporte nos 
consulados em Portugal. ‘É um desespero, um desespero’”. Não é de 
se estranhar, portanto, o levantamento feito por Zampollo (2020, p. 55) 
que coloca o jornal Expresso (16%) como menos lido com relação aos 
seus concorrentes Público (34%) e Jornal de Notícias (27%).

Considerações Finais

Compreender as relações, intersecções e aproximações entre a midia-
tização e as migrações é objeto para um trabalho muito mais robusto, 
detalhado e que mobilize conceitos, teorias, debates e análises no 
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campo da Comunicação e das Relações Internacionais. O que buscou-se 
demonstrar no presente artigo é apenas uma das formas possíveis de se 
compreender as migrações pela ótica da midiatização.

Analisar as construções midiatizadas da migração é uma linha que 
se faz promissora e necessária em tempos onde tanto as migrações 
quanto a midiatização estão em evidência na sociedade. Se por um 
lado, o século XXI tornou mais complexas as relações entre países com 
sucessivas crises migratórias, pedidos de asilo, refúgio, deslocamentos 
forçados e tensões entre os países, por outro a sociedade midiatizada 
atribui uma consciência coletiva aos processos históricos que aconte-
cem no presente.

A midiatização é elemento estruturante na medida em que constrói 
os consensos, visões e imaginários sobre questões complexas em meio à 
processos complexos de produção diferida e difusa de sentidos e disputas 
narrativas que possuem como pano de fundo uma série de conflitos e 
interesses. No entanto, o processo de midiatização acaba sendo deter-
minante para maior ou menor aceitação de imigrantes, para a imagem 
que se tem desse migrante, e para uma série de dispositivos que levam à 
humanização ou desumanização desse imigrante. Esperamos, após essa 
oportunidade de unir conceitos tão caros à contemporaneidade, abrir 
uma porta que sirva para alavancar as aproximações entre os estudos 
de mídia com a vasta área das migrações.

Por fim, destacamos o interesse em aprofundar a reflexão iniciada, 
com análises e metodologias mais complexas e extensas que sejam capa-
zes de jogar luz à relação entre os meios de comunicação portugueses, 
o processo de midiatização próprio de Portugal, bem como a relação 
da sociedade portuguesa com os imigrantes brasileiros e lusófonos.
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Comunicação e educação para saúde: as mídias 
universitárias em contextos de crises sanitárias

Pablo Ricardo Monteiro Dias1

Osvando José de Morais2

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, em março de 
2020, a pandemia de Covid-19, doença causada pelo Sars Cov 2, novo 
coronavírus. Desde então, em face da acelerada contaminação e letali-
dade causada pelo agente, ocorrida ao redor mundo, saúde, economia, 
política, educação, cultura foram áreas fortemente impactadas, em 
contextos locais e internacionais. No Brasil, a confirmação do primeiro 
caso confirmado pelo Ministério da Saúde (MS) foi em fevereiro daquele 
ano, em São Paulo; de lá para cá (setembro/21), o país já contabilizou 
aproximadamente 21,3 milhões de casos confirmados e mais de 592 mil 
mortes – de acordo com os dados levantados pelo Consórcio de Veículos 
de Imprensa3 e baseados nas evidências das secretarias de Saúde dos 
estados. Este quadro inquietante faz, pois, do Brasil, um dos países mais 
impactados no mundo e também um dos que conta com a pior gestão 
face à pandemia de Covid-19 (Leng & Lemahieu, 2021; IGHS, 2021).
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Neste contexto pandêmico, é necessário compreender, a priori, de 
que maneira as informações chegam às mais variadas esferas sociais. 
É sobremaneira importante entender como se dão os processos de 
produção, circulação, consumo e apropriação de informações sobre a 
doença e suas formas de combate. Em outras palavras, entender se e 
como estas mensagens influenciam na construção e difusão de estraté-
gias de comunicação para prevenção e controle de doenças, a exemplo 
da Covid-19, que assola o mundo e coloca o Brasil no ranking dos 
dez países com maior número de casos (pessoas infectadas e mortes), 
conforme mencionado anteriormente.

Quando se trata (de crise) de saúde pública, a comunicação é ativi-
dade fundamental, ainda, no combate às desinformações. Isto porque 
a sociedade é constantemente bombardeada por inúmeras mensagens 
sobre a temática – muitas sem nenhum embasamento científico, a exem-
plo de receitas milagrosas para a cura da COVID-19. Entretanto, são 
estruturadas (linguisticamente e de falso lugar de fala) de tal maneira 
que são tomadas como verdadeiras.

Face a este grande volume de (des)informações que circulam sobre 
a temática e, ainda, de todas as incertezas que rodeiam este novo vírus, 
entende-se que as Instituições de Ensino Superior (IES), exercem (e 
devem assumir) papel de protagonistas neste processo. Entendimento 
este corroborado a partir da produção e divulgação do conhecimento 
científico e tecnológico delas advindos, que têm proporcionado reflexões 
e ações que impactam diretamente no entendimento do vírus, da crise 
e do combate a ambos; exercendo influência, portanto, diretamente 
em todos os campos da sociedade. Tudo isso em tempos de cortes no 
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investimento em educação e pesquisas e de negacionismo científico e 
produtivo destas instituições.

Tomando-se esse importante papel social das IES, em tempos de crise 
sanitária, questiona-se de que maneira as universidades públicas podem 
utilizar as suas mídias, via assessorias de comunicação (ASCOM) e as 
de concessão pública, para a divulgação de informações e combate à 
pandemia de Covid-19. Assim, este trabalho tem como objetivo refletir 
sobre a contribuição da comunicação das universidades no contexto de 
(pós) pandemia do coronavírus, já que, neste cenário, onde a busca sobre 
informações ligadas à doença (sintomas, tratamento, cura etc.) é constante 
e acentuada, a relação entre as instituições produtoras de conhecimento 
científico e tecnológico e a sociedade é fundamental. Considerando as 
incertezas anteriormente apresentadas, estas instituições, por missão e 
função social, através de suas mídias, devem contribuir para fortalecer 
as informações preventivas e de tratamento, desmistificar e combater 
aquilo que emerge como falso e atrapalha o processo de prevenção.

Comunicação Pública em favor da Educação para a Saúde

A definição do termo “Comunicação Pública” (CP), no Brasil, 
ainda não é um consenso; a depender das suas interpretações legais 
e conceituais, o significante ganha sentidos diferentes. Assim, faz-se 
necessário, neste momento, apresentar sob que viés a CP é entendida 
nesta produção, ou melhor, sob o viés em que não é: CP, aqui, não é 
sinônimo de propaganda ou promoção institucional de governos; embora 
se reconheça que estas finalidades façam parte deste processo. Cabe, 
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ainda, dizer que, neste estudo, a direção da CP está sob os princípios 
e finalidades preceituados por Zemor (1995). Para o autor, a CP tem 
como funções:

a) informar (levar ao conhecimento, prestar conta e valorizar); b) 
de ouvir as demandas, as expectativas, as interrogações e o debate 
público; c) de contribuir para assegurar a relação social (sentimento 
de pertencer ao coletivo, tomada de consciência do cidadão enquanto 
ator); d) e de acompanhar as mudanças, tanto as comportamentais 
quanto as da organização social. Por consequência, a Comunicação 
Pública é a comunicação formal que diz respeito à troca e a partilha 
de informações de utilidade pública, assim como à manutenção do 
liame social cuja responsabilidade é incumbência das instituições 
públicas. (Zemor, 1995, p. 1)

Corroborando esta ideia de uma CP a serviço da relação entre Estado 
e sociedade, Koçouski (2012), aponta que a

comunicação pública é uma estratégia ou ação comunicativa que 
acontece quando o olhar é direcionado ao interesse público, a partir 
da responsabilidade que o agente tem (ou assume) de reconhecer 
e atender o direito dos cidadãos à informação e participação em 
assuntos relevantes à condição humana ou vida em sociedade. 
Ela tem como objetivos promover a cidadania e mobilizar o debate 
de questões afetas à coletividade, buscando alcançar, em estágios 
mais avançados, negociações e consensos. (Koçouski, 2012, p. 92)

Pieranti (2018) abaliza esta discussão, entendendo que quando se fala 
em CP, estabelece-se um processo para além do informativo, abrindo-se 
espaço para diálogo e participação recíproca. Assim, para os autores, a 
CP traduz-se como fundamental para o exercício da cidadania, uma vez 
que para além de possibilitar ao cidadão o acesso à informação, deve 
permitir que este mesmo sujeito se expresse, seja ouvido e participe 
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dos processos decisórios. A CP deve ser “compreendida como política 
de inclusão para reduzir o “descompasso cognitivo” numa sociedade 
como a brasileira, que arrastou suas desigualdades com o apoio de 
uma comunicação governamental elitista e centralizadora” (Matos & 
Gil, 2012, p. 163). Reafirma-se, então, sua importância na mediação 
do binômio Estado-sociedade, colocando-se à serviço do cidadão ao 
promover e viabilizar demandas que sejam de interesse público. No con-
texto da saúde, deve, além de transmitir informações sobre este campo, 
mobilizar a população à ação, fazer com que esta seja orientada e adira 
às medidas preconizadas (principalmente preventivas, de promoção da 
saúde) por autoridades sanitárias. Sob hipótese alguma, unidirecional; 
devendo ser dialógica, contando com canais, veículos adequados para 
dar conta deste processo.

Rabelo et al. (2017, p. 477), a CP é operacionalizada por “canais 
educacionais, legislativos, comunitários e universitários que são polí-
tica e conceitualmente independentes, sem intervenção do governo ou 
do setor privado nas decisões editoriais”. Estes canais, pautados em 
uma agenda de fortalecimento da democracia e participação popular, 
devem possibilitar a participação efetiva do cidadão na vida política. 
Isto implica que, para além da liberdade de expressão e garantia de 
acesso à informação, a CP deve promover o debate público e a cultura 
nacional bem como monitorar poderes constituídos e conglomerados 
econômicos (Pieranti, 2018). Portanto, enquanto mídias, os diferentes 
canais, veículos, suportes utilizados pelas instituições públicas ou de 
concessão pública devem fazer circular informações relevantes à cole-
tividade, capazes de agregar na formação das opiniões dos cidadãos 
sobre os fatos, problemas e incertezas que constituem a agenda pública. 
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Entre eles, os temas e sujeitos relacionados à saúde da população; espe-
cialmente, em tempos de crise.

De certo, uma crise é sempre um cenário marcado por incertezas, 
afinal traz consigo situações e consequências que afetam não só as 
pessoas e instituições, mas também toda a conjuntura sócio-político das 
realidades em que foi instaurada; desafiando, assim, as premissas básicas 
de organização que regem aquela sociedade. Por estas consequências, 
as crises pautam diariamente a agenda pública e requerem “decisões e 
ações urgentes e originais, conduzindo potencialmente a uma posterior 
reestruturação tanto do sistema afetado como dos pressupostos básicos 
feitos pelos membros do sistema” (Pauchant & Douville, 1993, p.p 45-46).

No caso da pandemia causada pelo coronavírus, tem-se o agravante 
de não só se ter alterado completamente um único sistema (de saúde) 
de um país; mas toda a estrutura sócio-econômico-política do mundo. 
O efeito dominó, neste caso, foi amplificado; diversas áreas foram 
atingidas – direta ou indiretamente, fazendo que que bases teóricas 
e práticas fossem redesenhadas face aos novos desafios que, a cada 
instante, se impõem – principalmente pelo “pouco” conhecimento que 
se tem do novo vírus.

Como principais produtoras do conhecimento em Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação (CT&I) no Brasil, é imperativo que as IES intervenham 
nesse processo – que exige constantemente novas respostas, quebrem 
as redomas que as cercam e interajam com a sociedade. Posição essa 
que necessita de um sistema comunicativo que não apenas promova 
institucional e mercadologicamente as universidades e preste contas 
com a sociedade, como também estejam a serviço da sociedade, pos-
sibilitando ao cidadão “condições para formar sua capacidade de ler, 
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compreender e opinar sobre os assuntos científicos e tecnológicos e, 
acima de tudo, participar, direta ou indiretamente” (Silva et al., 2002, 
p. 157) [dos debates, da vida política]. Isto implica, além da produção 
de conteúdo institucional/promocional, pautar estratégias comunicativas 
em conteúdos de interesse público, educativos e culturais, que permitam 
o desenvolvimento de pensamento crítico sobre as mais variadas temá-
ticas que tangenciam o exercício da cidadania. Percebe-se, que contexto 
apresentado, as mídias universitárias têm grande responsabilidade. 
Assim, merecem especial atenção o fato de como as IES direcionam 
os usos dessas mídias, sejam elas concessões públicas como no caso 
das televisões e rádios universitárias, sejam elas institucionais como 
os veículos produzidos pelas assessorias de comunicação – que mesmo 
assim, não perdem o caráter de CP.

Mídias Universitárias em Contextos de Crises Pandêmicas

De acordo com Ruão, Gomes e Silva (2020), as instituições públicas 
têm por obrigação desenvolver e executar ações que protejam os cida-
dãos e melhorem a saúde pública, desempenhando papel preponderante 
ao lidar com emergências, como é o caso da pandemia da COVID-19; 
graças a sua grande capacidade de formar opiniões e pautar a sociedade; 
aliás, também de formar pessoas, profissionais e cidadãos. E, ainda, 
em jogo, o fato de precisar prestar contas à sociedade dos resultados 
advindos dos recursos públicos e privados nelas investidos. Neste cír-
culo de responsabilidades, encontram-se as mídias universitárias, cujo 
processo de produção, circulação e consumo de seus produtos e serviços 
deve ser capaz de levar conteúdo educativo, em linguagem e formatos 
acessíveis à população.
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Faz-se importante destacar aqui que, para além de unicamente rela-
cionadas a “meio”, “veículos de transmissão”, um suporte que converte, 
armazena e compartilha dados (Manovich, 2005), as mídias transforma-
ram-se, a exemplo do que aponta Hjarvard (2012), em uma instituição 
semi-independente que constitui e ao mesmo tempo transforma o tecido 
sociocultural da contemporaneidade. Não devem/podem, portanto, ser 
reduzidas a objetos; tampouco vistas como neutras e, sozinhas, capazes 
de mudar realidade(s).

Deste modo, quando se faz referências a mídias universitárias, não 
se fala só nos veículos como suporte (sistema de radiodifusão e canais 
das assessorias de comunicação, por exemplo), mas de todo o sistema 
que formam com os diferentes elementos referentes às suas condições 
de produção, circulação e consumo. Isto porque se entende que estes 
artefatos “não ganham existência se não quando de sua integração às 
ações humanas” (Martino, 2016, p.14), ocupando espaço dentro das 
práticas sociais (Fausto Neto, 2006; Martino, 2019). Assim, as mídias 
são “lugar e também um dispositivo que liga o social e a significação” 
(Fausto Neto, 2006. p. 15). A este respeito, Barbero (2004) salienta que 
quando se fala em mídia/midiatização não estão envolvidos só meios, os 
dispositivos, as máquinas, mas um complexo permeado por linguagens, 
subjetivações, formatos, entre outros elementos. Ultrapassa-se a questão 
técnica, funcionalista dos meios. Tem-se um sistema comunicativo.

Neste sentido, e tendo como base o que Kischinhevsky, Lopez e 
Benzecry (2021) defendem para as rádios universitárias, entende-se 
que, no geral, as mídias universitárias

precisam lidar com suas múltiplas missões – formação profissional 
[...], comunicação organizacional, interlocução com a sociedade – sem 
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perder de vista a importância de comunicar os resultados de pesquisas 
científicas que têm impacto direto sobre nossas vidas. A capacidade 
de contrapor a comunicação científica e tecnológica às mentiras que 
circulam nas mídias sociais é estratégica para pensarmos o futuro 
do planeta (Kischinhevski et al., 2021, pp. 4-5)

A exemplo dessas contraposições estratégicas, o cenário político 
e sanitário atual requer uma aproximação das IES com a população. 
Há um grande número de informações relativas à doença (sintomas, 
tratamento, cura etc) colocadas à disposição da sociedade. Acontece que, 
em proporção às informações científicas, cresce também o número de 
informações falsas que circulam nos mais diversos veículos, especial-
mente em mídias on-line – mídias sociais, cujos processos de produção 
e consumo se dão sob os mais variados vieses, principalmente o de 
uso político. Como já mencionado (e empiricamente vivenciado), uma 
pandemia não é apenas uma crise sanitária, especificamente atingindo a 
saúde global; à sua baila, enfrenta-se uma disputa – mais que simbólica 
– entre os campos científico e o político-governamental na maneira de 
lidar/combater esta crise. Há, certamente, um abaulamento do primeiro 
junto à opinião pública – reforçado por discursos dominantes do segundo.

Cabe às IES, por sua missão e função social, contribuir para a que-
bra do estigma de local improdutivo, vivenciado nestes últimos anos, e 
apresentar à sociedade a riqueza de produção que lá ocorre. Em casos 
como esse de crise sanitária, uma CP transparente, inclusiva e asser-
tiva é fundamental para que se tenha condições de, ao mesmo tempo, 
informar e mobilizar a sociedade para ações de prevenção e combate. 
Alinhar suas mídias, não só sob a ótica de uma perspectiva organiza-
cional, mas também no intuito de comunicar como as suas produções e 
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conquistas impactam diretamente a população. Por exemplo, fortalecer 
as informações preventivas e de tratamento, desmistificar e combater 
aquilo que emerge como falso e atrapalha o processo de prevenção bem 
como propor soluções resolutivas para os problemas associados à crise.

Entende-se assim que a contribuição, função social da universidade, 
para este cenário de crise, pode ser desenvolvida sob duas instâncias, 
ambas regidas pelos princípios e finalidade da CP: a primeira diz res-
peito às mídias que são concessões públicas, especificamente televisões 
e rádios universitárias; a segunda, da perspectiva organizacional: os 
veículos desenvolvidos pelas assessorias de comunicação. Compreen-
didas aqui também as disputas simbólicas que ocorrem nesses espaços, 
inclusive seus silenciamentos. Passa-se a estas instâncias.

As Concessões Públicas e as Assessorias de Comunicação: possíveis 
estratégias e atuações

Na primeira instância, sistema de radiodifusão universitário, tem-se 
até o momento, no Brasil, 183 emissoras de televisão consideradas 
universitárias (TVU), assim distribuídas: 85 na região Sudeste, 38 no 
Sul, 34 no Nordeste, 14 no Centro-Oeste e 12 no Norte do país4. Quanto 
às rádios universitárias, entre AM e FM, são mais de 100 emissoras 
vinculadas a 87 instituições de ensino superior.

Para Kischinhevsky et al. (2021), este sistema de radiodifusão tem 
(deve ter) base na relação que estabelece com a comunidade, a partir 
das problemáticas e contextos vivenciados no cotidiano; faz parte 

4. De acordo com o MAPA 4.0 da TV Universitária, no Brasil, fruto da parceria da 
ABTU e IES. (“Mapa 4.0 das Televisões Universitárias Brasileiras”, s.d.).
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também desse processo a comunicação pública da ciência. Ainda de 
acordo com os autores,

As rádios universitárias são agentes desses processos comunicacionais 
e seu potencial de diálogo permite que compreendam os múltiplos 
cenários sociais em que se inserem as audiências. Fazem, então, comu-
nicação pública pensada também a partir dos próprios objetivos das 
universidades, envolvendo processos inovadores, construção e difusão 
do conhecimento científico, diálogo com a comunidade regional e 
atenção aos problemas que afetam direta e indiretamente aos seus 
públicos. Não se trata de uma comunicação descolada da realidade, 
mas de um fazer que luta, mesmo em condições adversas geradas 
tanto pelo baixo financiamento das universidades públicas brasi-
leiras quanto pelos impactos do negacionismo e do obscurantismo, 
pela manutenção de sua identidade de rádio pública, universitária, 
formativa (Freire et al., 2020). Nesta luta inclui-se a busca por uma 
relação próxima e responsável com sua audiência, compreendendo-a 
democrática e cidadã (Vázquez, 2012) e assumindo, em seu coti-
diano, seu caráter formador, divulgador, social e educomunicador 
(Martín-Pena & Piñeiro, 2020). Desta forma, o rádio universitário 
demarca seu lugar como espaço de diálogo responsável na arena 
comunicacional. (Kischinhevski et al., 2021, pp. 3-4)

Prevedello (2017, p. 11), vê nas televisões universitárias “um 
espaço privilegiado para a produção de conteúdos com forte relação 
local-regional e de exercício da cidadania”. Como estão associadas a 
instâncias produtoras do conhecimento científico; balizadas, em tese, no 
tripé ensino, pesquisa e extensão; oportunizando espaços laboratoriais 
de formação profissional-cidadã e, ainda, com orçamento e finalidades 
públicas, entende-se que a elas cabe prezar pela informação de qualidade 
e por abordagens que “favoreçam a reflexão e o pensamento crítico 
sobre temáticas do interesse da sociedade” (Médola & Lelis, 2019).
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É claro que não se romantiza aqui os papeis dessas mídias, tampouco 
se desconsidera os vários obstáculos que influenciam diretamente no cum-
primento dos objetivos de uma TVU cidadã, entre os quais elencamos: o 
próprio entendimento daquilo que seja uma televisão universitária; a sua 
autonomia e as políticas de gestão das IES; financiamentos; a escassez 
de mão-de-obra (professores, alunos, estagiários, por vezes sem expe-
riência e a dificuldade de contratação); a manutenção e obsolescência 
de equipamentos, que se convertem em alto custo para a IES; estrutura, 
visibilidade e audiência etc. Contudo, em que pese todos esses desafios, 
entende-se que essas mídias devem funcionar como “veículos do saber 
científico, cultural, político, filosófico e musical produzido dentro da 
Universidade [...], [e] envolver a sociedade ativamente, buscando enten-
der suas necessidades” (Deus, 2003, p. 313). Ainda, de acordo com a 
autora, estes veículos devem se transformar em um meio de discussão 
e difusão, propiciando condições que tanto as informações quando os 
veículos sejam, de fato, utilizados pela sociedade. “Estes meios devem 
se constituir em canal de expressão da sociedade porque pertencem às 
universidades públicas” (Deus, 2003, p. 313).

Para além desses veículos, frutos de concessões públicas do sistema 
de radiodifusão brasileiro, mas não dele dissociados, existe a própria 
comunicação institucional da Universidade, capitaneada pelas ASCOM. 
Por meio destas assessorias, variadas estratégias comunicativas podem 
ser mobilizadas com vistas à disseminação de informações e do diálogo 
com a sociedade que busque a apropriação das temáticas e engajamento 
cívico dos cidadãos. Ao se comunicar considerando as demandas públicas, 
o interesse público, tem-se uma prática comunicativa organizacional 
alinhada com a comunicação pública. Aliás, prática essa que não pode 
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estar dissociada do fazer comunicativo das IES, considerando sua 
natureza e funções administrativa e social.

Monteiro (2020) caracteriza as assessorias de comunicação como 
lócus dessas estratégicas comunicativas capazes de estruturar o pro-
cesso comunicacional que a instituição necessita para se relacionar, 
mobilizar e engajar seus públicos. Cabe às ASCOM, na ótica do autor, 
pautar a construção da agenda pública e engajar o cidadão no debate e 
na construção de políticas públicas. Para isso, devem aproveitar e/ou 
implementar estruturas, ferramentas e ações dialógicas, integrativas e 
interativas, que promova uma cultura científica e abra espaço para a 
democratização do conhecimento.

Nesse aspecto, as assessorias de comunicação devem/precisam atuar 
de forma mais estratégica e, além disso, assumirem-se ainda como 
“educadores” para a comunicação – educando a sociedade, sendo fontes 
primárias de informação, influenciando comportamentos individuais e 
comunitários (Mesquita; Ruão; Andrade, 2020). Isso é aplicável também 
ao contexto das televisões e rádios universitárias. Em paralelo, enxerga-se 
nas mídias sociais uma possibilidade de fortalecimento dessa atuação 
mais estratégica – para além do que já foi mencionado, a exemplo de 
se trabalhar conteúdo, linguagem e formato adequados aos públicos. 
No caso específico das pandemias, onde são exigidas respostas cada 
vez mais rápidas, estas mídias devem ser utilizadas na mediação não 
só da atualização da sociedade sobre a Covid-19, mas na legitimação 
das ações a serem tomadas pela população – sobretudo no combate à 
desinformação que por elas se propaga.

Entende-se que, por meio dos seus produtos e estratégias (con-
teúdo-formato-linguagem), as televisões e rádios universitárias bem 
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com as assessorias de comunicação das IES podem influenciar com-
portamentos, o que inclui a maneira como os cidadãos se posicionam 
acerca da pandemia Covid-19. Parte-se, ainda, da premissa de que em 
um contexto pandêmico, onde o distanciamento social é tomado como 
efetiva medida de prevenção ao Coronavírus e a comunicação on-line 
se torna a saída mais viável para conectar pessoas e instituições, as 
mídias sociais ganham maior destaque ao permitir o compartilhamento 
de informações relativas à prevenção e combate da Covid-19 – princi-
palmente os perfis de fontes primárias como as IES.

Para se chegar aos objetivos pretendidos e que estas mídias sejam 
consumidas e vistas como fontes primeiras e confiáveis, é preciso que 
as IES atuem de maneira que o acesso ao conteúdo científico-informa-
cional seja adequadamente apropriado pela sociedade. Isto significa, 
entre outras coisas, do ponto de vista comunicativo: descontruir uma 
linguagem hermético-academicista, segregadora e não-representativa 
da pluralidade de atores e realidades; de modo que não seja vista como 
inacessível e, ainda, que seja capaz de estimular o cidadão a reflexões 
que o façam ter visão crítica e um posicionamento embasado na Ciência.

Este ciclo se realimenta à medida em que, de posse deste posiciona-
mento, o cidadão amplifica a sua voz e a voz da IES e busca soluções 
para os problemas enfrentados. Se não, vejamos os resultados de uma 
pesquisa de amostragem não-probabilística sobre o consumo de mídias 
universitárias em tempos de pandemia da Covid-19.
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Breve Análise do Consumo das Mídias Universitárias

Gráfico 1
Relação de Conhecimento e Consumo de Mídias Universitárias

Elaborado pelos autores

Em pesquisa de amostra não probabilística realizada pelos autores, 
com amostra de 106 pessoas entre estudantes universitários, pós-gradu-
andos e pessoas com nível de escolaridade até o ensino médio – realizada 
em setembro de 2021, evidencia-se que, embora conhecidas por mais 
da metade dos respondentes, as mídias universitárias – em especial 
TV e Rádio – raramente são acessadas como fontes. O que corrobora 
o quadro de estigmas e desafios enfrentados por essas mídias. Aliás, 
implicação direta do que afirma Prevedello (2015) sobre os desafios 
enfrentados pelas TVUs: contingenciamento de recursos das IES, 
limitações de pessoal e orçamentária, falta de prioridade política pelas 
atividades culturais ou de Comunicação. Tudo isso contribui para o 
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não alavancamento dessas mídias enquanto fontes primeiras. Se não, 
vejamos os quadros comparativos no gráfico 1.

Quando questionados sobre os meios de comunicação que mais 
utilizam para se manterem informado sobre a pandemia de Covid-19, 
a TV (jornais) ainda é o meio mais acessado (33,7%), seguido de sites 
de notícias (32,6%) e mídias sociais (30,3%). Quanto ao conteúdo con-
sumido nestes veículos, na data da pesquisa, a busca majoritária eram 
informações sobre a vacinação (40,4%), seguida de pesquisas sobre os 
vírus e suas variantes (25,8%); do número de casos e mortes (21,3%) 
e sobre prevenção (4,5%), conforme o gráfico abaixo:

Gráfico 2
Tipos de informações buscadas em mídias em geral sobre Pandemia

Elaborado pelos autores

Um número revelado pela pesquisa que chama bastante a atenção é 
o fato de 76,4% dos respondentes não têm nas mídias universitárias seu 
referencial de pesquisa, ou seja, não tomam estas mídias como fonte de 
informação – muito embora 91% dos pesquisados estejam transitando 
entre os níveis de escolaridade de “cursando graduação a doutorado”; 
e, ainda, em instituições onde existem rádio e tv universitários. Dos 
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23,6% que disseram pesquisar informações sobre a pandemia de Covid-
19 em mídias universitárias, 43% revelaram que os veículos por eles 
mais acessados são os sites das universidades; 28% recorrem às mídias 
sociais das IES, 14% às TVU’s e 13% às rádios universitárias; outras 
fontes de informações citadas foram os repositórios científicos.  As razões 
pelas quais os respondentes não consomem as mídias universitárias e 
seus produtos foram agrupadas em quatro categorias de argumentos 
que sintetizam as falas, conforme tabela abaixo:

Quadro 1
Justificativa de não-consumo das mídias universitárias

Elaborado pelos Autores.

Estes resultados corroboram os estudos de Rabelo, Garcia-Murillo 
& Couto (2017), que afirma que as mídias públicas – incluindo aqui 
as universitárias – “não atraem o mesmo interesse do público que as 
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estações comerciais. Os canais públicos são mais restritos em suas ope-
rações, pois têm que cumprir leis e regulamentos que colocam limites 
de publicidade e financiamento” (Rabelo et al., 2017, p. 477).

Corroboram, ainda, o que Inesita Araújo (2014) discorre sobre a 
relação entre as mídias e o consumo das informações em saúde:

A mídia produz reações apaixonadas no campo da saúde. Por um 
lado, representa uma de suas demandas, no sentido da aspiração 
de se ocuparem mais espaços de visibilidade pública. Por outro, é 
considerada uma antagonista, principalmente pelos pesquisadores 
e gestores que gostariam de ver retratados com mais fidelidade suas 
percepções e seus discursos sobre os temas da saúde e que recusam a 
pertinência e legitimidade de suas lógicas próprias de noticiabilidade. 
Por outro lado, ainda, os que fazem os meios de comunicação res-
sentem-se do hermetismo da abordagem dos pesquisadores e outros 
profissionais da saúde, da dificuldade de acesso à informação e da 
incompatibilidade dos ritmos vividos pelos dois setores (Araújo & 
Cardoso, 2007). (Araújo, 2012, p. 54)

Por certo, o levantamento aqui realizado apresenta limitações, 
servindo como como referência apenas para exemplificar as dificulda-
des e as mais variadas possibilidades de consumo destas mídias, que 
por certo, “disputa audiência e é assistida, mas não se sabe por quem, 
quantos ou quando” (Wainer, 2014, p. 7). Embora este artigo não tenha 
visado apresentar uma pesquisa de consumo de mídias universitárias, 
entende-se que é necessário recorrer a este campo para que se entenda 
que no tensionsamento sociopolítico de disputa de poder, principalmente 
em contextos de crise, estas mídias precisam buscar legitimidade pela 
forte influência que podem exercer na sociedade. E, assim, conduzir, 
diariamente, a processos de (re)produção e disseminação de discursos 
e comportamentos fundantes da própria noção de sociedade.
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Tudo isso, alavancado pelas tecnologias digitais e mídias sociais, 
que podem ser utilizadas como estratégias de uma articulação modal 
do “ser visto”, capazes de promover a visibilidade das TVU (e demais 
mídias) nos “contextos de fruição” (Médola & Lelis, 2019). Trata-se de 
uma necessidade de as mídias aqui trabalhadas repensarem na maneira 
pela qual produzem e disseminam seus conteúdos, para que, de forma 
inovadora, possam captar e reter a audiências dos mais variados campos 
constitutivos das sociedades.

Considerações Finais

Esta crise de saúde pública (inclusive infodêmica) requer estratégias 
discursivas, comunicativas, capazes de atrair, reter a atenção e mobilizar 
cidadãos cada vez mais bombardeados com grande quantidade de fake 
news e desinformação. Dado o substancial impacto que as IES têm na 
costura do tecido social com a produção e o desenvolvimento de CT&I, 
é urgente que as mídias universitárias se prestem a levar conhecimento 
à população, estimular o debate e chamar a sociedade à ação. Impõe-se 
que a informação científica seja entendida como primordial e garanta 
espaço na agenda pública do exercício cidadão, capaz de permitir à 
sociedade o fortalecimento da sua atuação na vida política. Mas que 
leve em consideração que para que isso seja concretizado, deve-se 
estabelecer caminhos dialógicos.

Face ao exposto, entende-se que, na perspectiva das IES e mídias 
universitárias, urge a construção de estratégias de educação e mobili-
zação social para a saúde, que contemplem a diversidade de atores e 
realidades vivenciadas em sociedade, nas suas mais variadas instâncias 
e necessidades; fazendo das Instituições de Ensino Superior agentes de 



1099

meistudies

transformações sociais e oportunizando o real exercício democrático. 
Tudo isto, inclusive, para além do período pandêmico, garantindo frutos 
para um cenário pós-pandemia. É uma oportunidade de se repensar os 
objetivos e estruturações dessas mídias; de se pensar o papel que têm 
ocupado em tempos de negacionismo científico.

Ressalte-se que não se afirma aqui, em nenhum momento, que a 
reversão do quadro de desinformação vivenciado hoje, 2021, no Brasil, 
se dará apenas com e pelas mídias universitárias. Tampouco que as IES 
e suas mídias consigam combater, sozinhas, a pandemia do coronavírus 
e as crises dela advindas. O quadro é muito mais complexo, cultural e 
sistêmico. Afirma-se, sim, que com e por meio destas mídias é possível 
contribuir com um real exercício de comunicação pública e formação 
cidadã capaz de levar a mudanças comportamentais, adesões às orien-
tações das autoridades da Saúde e ações preventivas.

Caso a comunicação das universidades (leia-se a instância das 
Assessorias de Comunicação – ou outras nomenclaturas que tiverem 
– e as mídias de concessão pública) não seja vista como estratégica, 
se suas produções forem subutilizadas e, ainda, se não houver ações 
orientadas para uma lógica dialógica de fortalecimento do exercício 
cidadão, corre-se o risco de a instituição não cumprir sua missão e função 
sociais. Espera-se apontar caminhos para o combate à desinformação e 
o fortalecimento das IES; e para a construção e efetivação de políticas e 
estratégias comunicativas de enfrentamento da pandemia, facilitando o 
acesso e apreensão da informação em cenários cada vez mais carentes 
de conhecimento.
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Festivales de cine verde latinoamericanos en 
tiempos post -pandemia: reflexiones en ecosistemas 

mediáticos

Mixzaida Yelitza Peña Zerpa1

Durante la pandemia, más del 50% de los festivales de cines verdes 
en Latinoamérica han realizado sus ediciones a pesar de los obstácu-
los encontrados en el camino. Entre las dificultades se pueden indicar 
las condiciones de incertidumbre. Factores que envuelven a eventos 
grandes, medianos y pequeños desde cualquier país latino, de norte a 
sur y viceversa.

Aun cuando algunos directores de festivales de cine verde han 
reflexionado sobre el futuro, lo que viene con el post-coronavirus, una 
cosa es cierto, la pandemia ha provocado una crisis interna dentro de 
las organizaciones. Por ello, se buscan respuesta rápidas y efectivas 
relacionadas específicamente con el cómo hacerlo bajo el contexto de 
la nueva realidad.

Ante la modalidad que ya estaba entre nosotros surge la oportunidad 
de renovación y cambio de paradigma organizacional, ahora con más 
fuerza que antes. Los festivales de cine verde latinos totalmente presen-
ciales se enfrentaron ante una nueva alternativa en la toma de decisiones: 
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experimentar por primera vez con el formato online. Tales son los casos 
de Patagonia Eco Film Fest (Argentina) y Festiver (Colombia), eventos 
totalmente presenciales que adoptaron herramientas tecnologías para 
poder sobrevivir antes que cancelar el evento y/o desaparecer ante los 
medios de comunicación.

Es así como el proceso de digitalización fue adoptado gracias al uso 
del internet y sus interconexiones (plataformas y redes) permitiendo la 
continuidad dentro de la gestión de los festivales de cine verde. Mien-
tras otros eventos, el Coronavirus solo aceleró la implementación de 
un proyecto que se venía gestando con anticipación, ejemplo de ello es

Cinema Planeta desde México.

Sin embargo, festivales de cine como Festiverd Venezuela que ya 
tenía una experiencia previa bajo la modalidad online, la nueva reali-
dad permitió cumplir con la planificación y programación previamente 
realizada. No hubo reajustes de última hora. Todo lo contrario, algunos 
aspectos internos como la confianza se consolidó, mientras el estrés era 
cada vez menor.

Sin embargo, no todos los eventos tuvieron la misma suerte. La crisis 
causada por la Covid 19 provocó que un porcentaje de eventos fueran 
cancelados y/o reprogramados, tal fue el caso de Ecoador. Un festival 
de cine que prefirió dar tiempo al tiempo ofreciendo una muestra de 
sus mejores obras cinematográficas ganadoras de ediciones pasadas.

Son eventos que esperan la vuelta a la normalidad, un aplazamiento 
indefinido, se rehúsan a renunciar al encuentro presencial y esperan el 
momento adecuado para accionar. En lugar de adoptar la modalidad 
online, prefieren perder público tras una reducción del aforo dentro de 
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una sala de cine y solo adaptan el formato a las nuevas condiciones de 
bioseguridad (testeo, uso de mascarilla obligatorio y distanciamiento 
social).

Pese a estas circunstancias, la pandemia se ha convertido en la 
oportunidad para el nacimiento y renacimiento de los festivales de cine 
verde. Algunos directores solo aprovechan el momento de abrirse al 
cambio y/o transformación que experimentan algunos actores de interés, 
entre ellos los medios de comunicación.

Entonces, pensar que nos depara el futuro (lo que viene), nos hace 
reflexionar en base a la siguientes preguntas: ¿En tiempos post pandemia, 
seguirá la modalidad online por encima de la modalidad presencial?, 
¿qué tipo de narrativas surgirán en pos-pandemia?, qué pasará con las 
nuevas plataformas adoptadas? y ¿cómo se configurará el ecosistema 
mediático dentro de los festivales de cine verde?

Se propone como objetivo identificar los factores y/o agentes que 
configuran el ecosistema mediático (digital) dentro de un festival de cine 
verde latino en tiempo de post- pandemia por medio de la revisión de 
diferentes fuentes de información, entre ellas publicaciones científicas 
publicadas en revistas, libros base e información generada en medios 
digitales de información.

Reflexiones Mediáticas

El mundo siempre ha experimentado cambios antes y durante la 
pandemia. No es de extrañar que las transformaciones también estén 
presentes en tiempos de post- pandemia. Permutaciones notorias que 
afectan de manera significativa a una gran mayoría, entre ellos, festi-
vales de cine.
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Los festivales de cine verde no se quedan atrás. A lo largo de las 
últimas décadas se han movido al ritmo de las recientes actualizaciones 
tecnológicas acentuándose el movimiento en los últimos meses. Muchos 
eventos han emergido ante ciertos contextos sociales, económicos, 
culturales y ambientales mientras otros han desaparecidos sin darnos 
cuenta. Quizás, para lo que estamos en la movida verde el cambio 
se hace evidente cuando se trata de un festival de cine verde latino. 
Los medios de comunicación nos informan sobre la nueva realidad desde 
cada nación. Sin embargo, el abrumador silencio de las redes sociales 
y algunos medios masivos nos puede indicar tres cosas. Primero, que 
la edición del festival de cine verde aun no se ha realizado en el año 
correspondiente. Segundo, los periodistas no lo han encontrado atractivo 
el evento cómo para reseñarlo en una nota de prensa. Tercero, probable-
mente los medios de comunicación que apoyaban fielmente a los eventos 
desaparecieron ante la crisis generada por el Coronavirus. Cuarto, se 
presenta una transición del ecosistema mediático al ecosistema digital.

Ante tal incertidumbre, no se puede ser pesimista ni mucho menos 
conformista. Comentar que “el paisaje futuro se nota áspero y difícil, 
por lo menos hay películas” (Juan, 2021, p. 6) nos invita a pensar y 
reflexionar en medio de un juego donde la creatividad e innovación son 
factores de importancia en el proceso de adaptación frente a los cambios.

Ante la Oportunidad de una Nueva Modalidad

No debería existir debate entre modalidades. Tanto la forma presencial 
como la online llegarán a complementarse en un momento determinado 
dentro de la planificación y organización organizacional. El objetivo es 
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alcanzar el punto de equilibrio donde la gestión es sustentable, efectiva 
y eficiente dentro de los festivales de cine verde latinos.

Las exhibiciones de películas en streaming podrían convertirse en 
algo habitual para los festivales de cine verde. En tiempos de pande-
mia ha permitido conquistar un nuevo público y al mismo tiempo a 
consolidar el existente. De tal forma, que un porcentaje considerable 
de eventos apostarán por la doble dualidad en tiempos post-pandemia. 
Otros sencillamente serán festivales de cine cien por ciento online como 
parte de la moda en el circuito de festivales.

La modalidad online no es algo extraño para los festivales de cine 
verde. El proceso de experimentación con el formato ha sido superado 
por una mayoría de directores de festivales de cine durante la pandemia. 
Ahora bien, solo quedaría el reajuste del formato para ciertos eventos 
específicos, entre ellos actividades formativas y prácticas ambientales.

Se abre el abanico de oportunidades para los festivales de cine verde 
y sus directores. La doble modalidad lograría ofrecer en tiempos post- 
pandemia: (a) Mayor alcance de las actividades dentro de la gestión 
que realizan los festivales de cine verde, (b) seguir cautivando a públi-
cos diferentes pero con puntos de convergencia en cuanto a intereses 
y expectativas, y (c) mayor movimiento mediático en redes sociales, 
plataformas y medios de comunicación por medio de invitados espe-
ciales: directores de cine, actores estrellas, actrices estrellas y demás 
directores de festivales de cine.

En relación a este último punto, los fanáticos por el brillo y el glamur 
seguirán con esa onda de mediatismo y derroche de recursos que apues-
tan por una invitación masiva de personalidades estrellas y medios de 
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comunicación que han sobrevivido a la crisis de la Covid-19. Mientras 
otros, son más cautelosos en el uso de los recursos.

La pandemia ha enseñado a los directores de festivales de cine verde 
a valorar y administrar eficientemente los recursos. Cada acción que 
involucra inversión del dinero otorgado por el Estado, empresas privadas 
y demás organismos se piensa con cautela, más cuando la organización 
no tiene cómo justificar el gasto con actividades presenciales. Por ello, la 
creatividad se expresa en todo su esplendor. Así encontramos festivales 
de cine verde sobrevivientes a la crisis dejada por el Coronavirus que 
reactivaron los autocines desde diferentes ciudades mexicanas, ejem-
plo de ello, EcoFilm (México). Mientras otros eventos que sin ningún 
recurso económico pueden lograr los objetivos y metas propuestas 
(Festiverd Venezuela)

¿Comunicación sin Barreras?

En tiempos de pandemia uno de los medios de comunicación que ha 
presentado cambios y aceleramiento en su crecimiento desde la dimen-
sión cultural es el ciberespacio, también conocido como digitalización. 
Una alternativa que brinda a los festivales de cine verde mayor interac-
ción con su público espectador. Sin el ciberespacio, no tendría razón el 
fenómeno de festivales de cine en tiempos de pandemia y post-pandemia. 
No solo da libertad sino también oportunidades a los directores de cine 
durante la preproducción, producción y post-producción.

Se inicia la revolución de una época cultural digital iniciada desde 
hace algún tiempo, pero que tardará en desaparecer. Aun en tiempos de 
post -pandemia, lo veremos fácilmente desde las grandes plataformas 
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y redes sociales impulsando la moda virtual y viral, contagiando a más 
de uno dentro y fuera de un festival de cine verde.

Ahora, los directores de festivales de cine verde tienen un nuevo poder 
por medio de las tecnologías adquiridas que permiten comunicaciones 
de diferentes formas sin depender directamente de los medios masivos. 
Sin embargo, una vez que los medios de comunicación tienen dominio 
sobre las tecnologías más recientes bajo la mirada de la ecología, surge 
el concepto de los ecosistemas mediáticos en los cuales los medios 
tradicionales en su mayoría convergen junto a los nuevos dando fuerza 
a los eventos programados dentro del circuito de festivales de cine.

Gracias a esta dinámica, los mensajes de los medios de comunicación 
no solo serán transmitidos sino abrirán las puertas a la interacción por 
medio de la crossmedia, transmedia y streaming. Formas de comunica-
ción que está en sintonía directa con los festivales de cine y su público. 
Por ello, los eventos pueden ser emisores activos y sus espectadores 
receptores activos por medio de una interacción comunicativa donde 
comparten intereses, necesidades y hasta los mismos objetivos.

Por una parte, los medios usados por los eventos pueden verse como 
ambientes cuyas tecnologías influye en los comportamientos de los 
actores de interés: publico, medios de comunicación e invitados como 
parte cognoscitiva de la realidad. Sin embargo, los medios usados por un 
festival de cine verde pueden interactuar entre sí llegando un momento a 
converger en algunos puntos o simplemente a complementarse. Nystrom 
decía que “ningún medio de comunicación opera de manera aislada, 
cada medio afecta a todos los otros medios” (Scolari, 2015, p. 30)

Surge un nuevo paradigma diferente al que describía Moya (2018). 
Aquel impulsado por el público espectador de los eventos, generadores 
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activos de información por medio de plataformas y redes sociales. 
Mucho de lo que se diga o no se diga dependerá directamente de ellos. 
Por consiguiente, aquel público consumidor de contenido ha sufrido 
cambios, ahora toma el papel de una audiencia proactiva no conformista 
como lo afirma Flores y Aguado (2007).

Estas nuevas formas de comunicación multidireccional “emergen 
de la interconexión mundial de los ordenadores” (Lévy, 2007, p. 1), 
pero que van más allá de estos equipos. Se incluyen a los dispositivos 
conectados móviles o fijos que permiten la comunicación con la fami-
lia, amigos y compañeros de trabajo. No solo para informar sobre los 
acontecimientos diarios sino interactuar sobre los eventos culturales 
especiales que invitan a las exhibiciones y eventos especiales dentro 
de los festivales de cine verde.

El crecimiento de la digitalización en tiempos de pandemia ha per-
mitido identificar transformaciones cualitativas y cuantitativas dentro de 
los festivales de cine verde que perduraran en post-pandemia. Primero, 
nos referimos al cambio de prácticas culturales y la forma de cómo los 
espectadores consumen los productos cinematográficos desde casa. Algu-
nos apostarán por seguir comprando ciertas películas de interés mientras 
otros comparten contraseñas dentro de las diferentes plataformas de 
exhibición que invitan a disfrutar de los festivales de cine por medio de 
la crossmedia, transmedia y streaming. La segunda opción, hace alusión 
no solo a la estructura tecnológica y equipos implementados dentro de 
la red por medio de las interconexiones sino a las personas que entran 
a formar parte de las interacciones desde diferentes partes del mundo. 
Tercero, se descentraliza el ecosistema. Hay acceso a la información 
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y a los medios utilizados de forma libre y gratuita desde las diversas 
plataformas utilizadas por los festivales de cine verde.

Por consiguiente, en tiempos post-pandemia la consolidación del 
entorno digital se hace evidente. Aquello que fue construido en pan-
demia tendrá más fuerza que antes. El informe Cisco Annual Internet 
Report advierte que para el año 2023 habrá 29.300 millones de dis-
positivos interconectados globalmente, la mitad M2M (Machine to 
Machine), y unos tres por persona y casi diez por hogar (Alonso, 2020). 
Situación a la que será difícil renunciar más aun en tiempos difíciles 
porque la modalidad online, el internet, llegó para quedarse un buen 
rato entre los festivales de cine verde como vehículo de comunicación 
más que como medio.

Las nuevas formas de comunicación se afianzarán en post- pandemia. 
Los datos mostrados en el reporte de abril en el Informe Digital 2020, 
quizás puedan sufrir reajustes, aumentar los porcentajes de aquellos 
que muestran el uso significativo del tiempo viendo filmes y shows 
por streaming y aceptar haber dedicado mucho más minutos a las redes 
sociales (Alonso, 2020).

Paso a paso van desapareciendo las alergias hacia las películas exhi-
bidas en formato abierto. Muchas serán promocionadas, reconocidas 
y usadas de nuevo en los eventos, especialmente en los festivales de 
cine verde. Por ello, el papel de la prensa, radio y tv debe ser positivo, 
alentador e integrador.

En lugar de rechazar algunas situaciones o pasar inadvertidos algunos 
cambios importantes dentro de los festivales de cine verde, tales como 
adelantos técnicos y/o tecnológicos, los mismos pueden resaltarse de la 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-internet-report/index.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/executive-perspectives/annual-internet-report/index.html
https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-yearbook?utm_source=Reports&utm_medium=PDF&utm_campaign=Digital_2020&utm_content=Yearbook_Promo_Slide
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forma más correcta posible. Muchos lograrán la casi individualización 
de las noticias y contenidos por evento.

Los directores de los festivales de cine verde solo aprovecharán 
las transformaciones de los medios de comunicación (radio, prensa y 
televisión), entre ellos la posible extensión al formato digital para lograr 
el mediatismo requerido para el evento.

Desde la perspectiva Mcluhaniana se verifica una continuidad entre 
los distintos medios de comunicación, una especie de evolucionismo 
mediático en el que cada nuevo medio de comunicación mejora 
el anterior por la incorporación de nuevas áreas de la tecnología. 
(Canavilhas, 2011, p. 14)

No hay duda de lo afirmado por Marshall McLuhan. Lo vivimos en 
pandemia y lo viviremos en tiempos de post-pandemia. La tecnología 
cambia el panorama de la comunicación dentro y fuera de un festival de 
cine verde. Por ello, las nuevas formas de comunicación de los medios 
masivos ayudarán a la gestión de los festivales de cine verde, captación 
de nuevos seguidores como parte del público espectador e interacción 
dentro de los contenidos en términos de crossmedia y transmedia.

El Ecosistema Mediático en los Festivales de Cine Verde

En el ecosistema mediático de un festival de cine verde latino pueden 
estar los medios tradicionales usados por los directores (prensa, radio, 
televisión) y las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
(plataformas de exhibición, páginas webs, redes sociales y demás 
aplicaciones). Dos conjuntos que se interrelacionan entre sí llegando 
a complementarse y converger en algunos puntos. Ninguno puede ser 
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protagonista de la información y la comunicación. Sin embargo, unidos 
e integrados lograrán el mediatismo del evento.

Siguiendo la teoría de Canavilhas (2011) encontramos tres tipos de 
factores dentro del ecosistema de un festival de cine verde:

1. Factores Intermediáticos

Un medio digital puede incluir a todos o algunos. Así por ejemplo, 
la radio la podemos ver y escucharla por internet, mientras la televisión 
puede ser interactiva e inmersa en tiempo real para los festivales de 
cine verde.

2. Factores contextuales

Espacios y contextos cambiaron ante la llegada de los teléfonos 
móviles. Este dispositivo de usos múltiples e interactivos puede conec-
tarse fácilmente con los bienes culturales a través de sus aplicaciones. 
Algunos festivales de cine verde ya poseen sus propios app que permiten 
la interacción entre espectadores. Con ello, la satisfacción de necesidades 
individuales que brindan beneficios directos e indirectos. No son solo 
visualizar la programación y noticias de interés dentro del evento sino 
la interacción que emerge de ello.

Ahora, cada espectador tiene la posibilidad de disfrutar del evento 
de manera individualizada en tiempo y espacio individual bajo ciertas 
condiciones de comodidad fuera o dentro de casa. Muchos no dudarán 
de usar el dispositivo durante las horas de trabajo para poder interactuar.

3. Factores tecnoambientales
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El espectador puede interactuar de múltiples formas con su equipo, 
sea ordenador, móvil y/o tableta. Una forma de condicionar la informa-
ción y los espacios de interacción humana es por medio de la creación 
de realidades. Pero, la forma más común de hacerla es por medio de las 
redes sociales. No solo comparten, twittean y repostean sino crean sus 
propios contenidos: videos, imágenes, fotos, entre otras cosas.

Los directores de festivales solo deben aplicar seguimiento a los 
que dicen los espectadores proactivos: temas más votados, visitados y 
conversaciones que muestran algunos intereses del público. Por ello, 
se habla de un espectador que no solo es inteligente sino empoderado, 
más complejo y especializado en ciertos temas dentro de los festivales 
de cine verde.

Películas y las Nuevas Narrativas

A partir de los ecosistemas mediáticos las nuevas narrativas dentro 
de los festivales de cine verde se caracterizan por la multimedialidad 
y lo multiplataforma. Por ello, los conceptos de crossmedia, transme-
dia y streaming se convierten en la nueva lógica de contar historias e 
involucrar a los actores de interés.

A los humanos nos encanta los “buenos relatos” (Scolari, 2013, 
p. 17). Aun en post-pandemia, las narrativas estarán muy vinculadas con 
el Coronavirus. No será fácil para los directores de cine olvidarse de lo 
ocurrido durante la pandemia. Más aun si muchos de ellos, enfermaron 
y sobrevivieron a la terrible enfermedad. O en el peor de los casos, si 
alguien muy cercano o querido estuvo infectado, enfermo o falleció a 
causa de la terrible enfermedad.
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Para nadie es un secreto que el abordaje ambiental está estrechamente 
vinculada con las condiciones sanitarias. Por ello, el Coronavirus no será 
olvidado. Al contrario, estará en diferentes obras cinematográficas de 
diversos metrajes. Lo veremos en narrativas que versarán sobre posibles 
pandemias e impactos negativos sobre el ambiente (deforestación o 
matanza de animales silvestres). Algo atractivo para reseñar en notas de 
prensa en los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales.

De seguro este tiempo durante pandemia ha cambiado algo inter-
namente entre los actores de interés: Directores de cine y directores de 
festivales de cine verde. Es un cambio que los alcanza y se internaliza 
en cada uno de ellos. Ya las miradas no serán las mismas. Por ello, un 
porcentaje considerable de nuevas producciones, presentes en los festi-
vales de cine verde online, quedarán marcadas por la situación vivida y 
no vivida. Algunas contarán con abordajes a problemáticas vinculadas 
desde las emociones, sentimientos y valores en tiempos de Coronavirus.

Las nuevas narrativas basadas en temáticas ambientales reforzarán 
las existentes, pero sin olvidar las tradicionales, aquellas obras cine-
matografías ambientales relacionadas con los componentes bióticos y 
abióticos del ambiente. Ahora, las temáticas (el agua, el aire, el suelo, 
el reciclaje, los animales y/o plantas) tendrán un sentido más profundo 
impulsado por las emociones aprendidas en tiempos de pandemia. Son 
obras que nacieron y seguirán naciendo según las necesidades del público 
espectador expresando sustentabilidad, conflicto y/o transformación.

Aun cuando los festivales de cine verde apuestan por una mirada 
diversa e inclusiva, las selecciones de obras (curaduría) permitirán en 
algún momento mirar hacia atrás, recordar lo ocurrido y apostar por un 
futuro (conocido y/o desconocido). Es decir, que la pandemia nos has 
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permitido reflexionar en situaciones con cierto grado de incertidumbre 
que no pueden proyectarse o medirse como se hace de forma habitual.

Es así, como muchas prácticas dentro de los festivales han cambiado, 
no solo nos referimos a los tiempos dentro de las convocatorias (opor-
tunidad a los nuevos y experimentados realizadores) sino a la cantidad 
de obras seleccionadas y posibles formas de exhibición.

Son obras cinematográficas que podrán ser exhibidas en ambas 
modalidades: presencial y online. Mientras otros serán más estrictos 
en su selección y exhibición. Películas que serán exhibidas solamente 
por medio de las plataformas de los festivales de cine verde, o en su 
defecto únicamente de forma presencial en una sala de cine.

El abanico de opciones se abre ante la producción eventos. Solo 
es cuestión de planificar y organizar según las características no solo 
de las obras cinematográficas sino de los públicos cautivos y posibles 
mediatismo.

En el pasado ha quedado la vieja rutina de pasar una obra cinema-
tográfica de festival en festival, ir saltando de un evento a otro, antes la 
fase de llegar a la fase streaming y a la descarga como afirma Mariano 
en entrevista (Zamorano, 2020). Lo hemos vivido durante la pandemia, 
películas nominadas a los Premios Oscar fueron estrenadas en varias 
plataformas reconocidas como Netflix y Amazon y luego fueron exhi-
bidas en festivales.

En tiempos post- pandemia, las películas tardarán menos tiempos 
para ser promocionadas, reconocidas y estrenadas. En menos de un 
año se podrán disfrutar con mayor comodidad y menos estrés gracias 
a los festivales de cine. Desde este punto de vista, hay narrativas que 
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pueden contarse en múltiples plataformas haciéndolos más propios 
dentro de la audiencia

Plataformas

Las nuevas herramientas cómo plataformas (Filmin) adquiridas por 
los festivales de cine verde seguirán siendo utilizadas como plataforma 
de streaming en tiempos de post -pandemia. Son plataformas robustas 
que pueden ofrecer a los espectadores hasta cinco eventos en exclusiva. 
Algunas serán utilizadas paralelamente junto a la modalidad presen-
cial cautivando al público previamente conquistado antes y durante la 
pandemia. Otras serán utilizadas para ciertos eventos especiales dentro 
de los festivales.

Plataformas como Youtube han servido para mostrar en canal abierto 
películas de festivales de cine, entre ellos los festivales de cine verde como 
Cinema Planeta. Mientras otros eventos como FESTIVERD Venezuela 
se valen de sus páginas web (multimedia) para las exhibiciones. Estos 
espacios pueden ofrecer de forma integrada imagen (fija y animada), 
sonido, textos y audiovisual, además de una interacción básica que 
permite al espectador hacer comentarios y compartir en redes sociales, 
más no una creación de nuevo contenido por parte del público. Ante 
esta nueva necesidad dentro de los festivales de cine verde, surgen las 
formas crossmedia y transmedia. Ambos pueden ser “consumidas por 
el público a través de diferentes dispositivos.” (Ossorio, 2016).

Scolari (2013) establece las diferencias: La crossmedia puede generar 
algún nivel de interactividad del público casi linealmente. En cambio, 
la segunda el flujo de contenido va más allá de los múltiples medios 
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disponibles gracias al rol que asume el espectador como nuevo emisor 
que busca expandir el mensaje original en forma de espiral

Los directores de festivales de cine verde han encontrado en las 
plataformas de exhibición una forma de cultivar la cultura digital que 
permite ejercer mayor seguimiento y control sobre quién es su público 
online: ubicación, cantidad de usuarios por entrada, cantidad de vistas 
por día, entradas favoritas, entre otros datos de interés. Un conjunto de 
indicadores que permiten ajustar la gestión con la finalidad de hacerla 
mas atractiva a sus espectadores. No creo, que los directores de festiva-
les de cine vayan a renunciar fácilmente a esta oportunidad y ventajas 
comparativas fácilmente.

La tecnología digital “nos ha ofrecido una posibilidad de crecimiento 
y un alcance nacionales que no habíamos considerado hasta la fecha” en 
palabras de de la directora del festival de cine medioambiental Another 
Way (Fresneda, 2020, p. 7). Por ello, los eventos se fortalecen por medio 
de políticas digitales, equipamiento digital y demás recursos necesarios 
para impulsar la apropiación de la nueva cultura digital en función de 
los gustos y preferencias de los espectadores. Una articulación desde el 
ciberespacio que beneficia a las actividades formativas e investigativas 
dentro de los festivales de cine verde y su interacción colectiva. Sólo 
quedará en manos de los directores el manejo de forma sustentable.

Reflexiones Finales

En el nuevo ecosistema mediático de los festivales de cine verde se 
encuentran los medios tradicionales y nuevos medios digitales. En algu-
nos momentos se complementarán y en otros convergerán por medios 
de sus factores intermediáticos, contextuales y tecnoambientales.
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En estos ecosistemas intervienen la incorporación de los equipos 
(ordenadores, móviles, tabletas y cámaras de videos); la conectividad 
que interrelaciona a los equipos por medio de banda ancha, cable o red 
inalámbrica; la movilidad de equipos y personas; la convergencia de 
funciones dentro de una misma plataforma; las diferentes formas que 
tienen los actores de interés de comunicarse; lo audiovisual y diferentes 
formas de interactuar con las diversas narrativas.

La nueva realidad (contextos) impulsa una comunicación más 
personalizada e individualizada para los festivales de cine verde. De 
esta forma, no solo los directores de festivales de cine sino también 
los espectadores asumirán un rol proactivo en la generación de nueva 
información. Todo indica que el público ha cambiado y demanda aten-
ción, participación e interacción.

Ante la posibilidad de nuevas narrativas se usarán la crossmedia, 
el transmedia y el streaming por sus características multiplataforma, 
creativas e innovadoras en el manejo de la información.

Referencias

Alonso, R. (2020, 6 de julio). El mundo digital y los medios de 
comunicación en tiempos de pandemia: Como un océano desafiante 
(Parte 1). Citmatel. http://www.citmatel.cu/noticias/el-mundo-
digital-y-los-medios-de-comunicacion-en-tiempos-de-pandemia-
como-un-oceano

Canavilhas, J. (2011). El Nuevo Ecosistema Mediático. Index 
comunicación Revista Científica en el Ámbito de La Comunicación 
Aplicada, 1(1) 13-24.

http://www.citmatel.cu/noticias/el-mundo-digital-y-los-medios-de-comunicacion-en-tiempos-de-pandemia-como-un-oceano
http://www.citmatel.cu/noticias/el-mundo-digital-y-los-medios-de-comunicacion-en-tiempos-de-pandemia-como-un-oceano
http://www.citmatel.cu/noticias/el-mundo-digital-y-los-medios-de-comunicacion-en-tiempos-de-pandemia-como-un-oceano


1121

meistudies

De Nooijer, S. (2019). Transmedia Educational Narrative Design for 
Craftsmanship: How to Apply Transmedia Storytelling in Senior 
Secondary Vocational Education Curricula.

Juan, F. (2021, 2 de junio). Festival de Rotterdam: prueba para eventos 
post pandemia. Bae Negocios. https://www.baenegocios.com/
espectaculo/Festival-de-Rotterdam-prueba-para-eventos-post-
pandemia-20210602-0098.html

Flores, J. & Aguado, G. (2007). Blogs, Sociedad y Quinto Poder. 
Anagramas, 5, 112-124.

Fresneda, C. (2020. 18 de Octubre).El festival de cine medioambiental 
Another Way apunta al futuro post pandemia. El Mundo. https://www.
elmundo.es/cultura/cine/2020/10/18/5f8c5370fdddff99418b466c.
html

Lévy, P. (2007). La cultura en la sociedad digital. Informe al Consejo 
de Europa. Anthropos.

Moya, E. (2018). Prosumo, Swarming y Transmedia: Hacia un 
nuevo concepto de Stakeholder. ICONO14. Revista Científica de 
Comunicación y Tecnologías Emergentes, 16(2), 25-50.

Ossorio M. (2016). Periodismo Multiplataforma: Transmedia 
y Crossmedia. TecCom Studies: Estudios de Tecnología y 
Comunicación, 5(7) 84-92.

Scolari, C. (2013). Narrativas Transmedia: Cuando todos los medios 
cuentan. Deusto S.A. Ediciones.

https://www.baenegocios.com/espectaculo/Festival-de-Rotterdam-prueba-para-eventos-post-pandemia-20210602-0098.html
https://www.baenegocios.com/espectaculo/Festival-de-Rotterdam-prueba-para-eventos-post-pandemia-20210602-0098.html
https://www.baenegocios.com/espectaculo/Festival-de-Rotterdam-prueba-para-eventos-post-pandemia-20210602-0098.html
https://www.elmundo.es/cultura/cine/2020/10/18/5f8c5370fdddff99418b466c.html
https://www.elmundo.es/cultura/cine/2020/10/18/5f8c5370fdddff99418b466c.html
https://www.elmundo.es/cultura/cine/2020/10/18/5f8c5370fdddff99418b466c.html


1122

meistudies

Scolari, C. (2015). Ecología de los medios: Entornos, evoluciones e 
interpretaciones. Gedisa Editorial.

Zamorano, I. (2020, 15 de octubre). Mariano Llinás: ¿Quiénes sobrevivirán 
a la crisis del cine post pandemia?. El brillante diagnóstico sobre la 
industria cinematográfica del director Mariano Llinás, en su artículo 
“Historia del cine 2001 al 2020”. Noticias. https://noticias.perfil.
com/noticias/cultura/historia-del-cine-2001-a-2020.phtml

https://noticias.perfil.com/noticias/cultura/historia-del-cine-2001-a-2020.phtml
https://noticias.perfil.com/noticias/cultura/historia-del-cine-2001-a-2020.phtml


1123

meistudies

A nostalgia na cultura de fãs: o resgate das capas da 
revista TV Guide no Twitter

Daiana Sigiliano1

Talita Souza Magnolo2

Além de ter alterado os processos criativos, industriais e tecnológicos 
que envolvem as práticas da cultura de fãs, a contemporaneidade trouxe 
novos desdobramentos aos estudos sobre a nostalgia do público ávido 
(Geraghty, 2018). Historicamente, a nostalgia estava ligada ao passado, 
à melancolia e à saudade (Niemeyer, 2014). Uma lembrança de tempos 
e lugares que não existem mais, não são mais acessíveis ou talvez nunca 
foram. Cruz e Ferraz (2018) afirmam que houve uma intensificação de 
um desejo de retorno ao passado, em uma manifestação de afeto pela 
nostalgia que não, necessariamente, simboliza a memória, mas que se 
materializa em saudade de tempos mais seguros e menos violentos e 
perigosos. As autoras também pontuam que na contemporaneidade 
a nostalgia abrange outras temporalidades, principalmente quando 
a entendemos como um desejo de um retorno de algo que nunca foi 
experimentado ou de um futuro que nunca acontecerá (Cruz & Ferraz, 
2018). Neste contexto, de acordo com Geraghty (2018) o resgate de 
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histórias por parte dos fãs nos ajudam a compreender o modo como 
nos relacionamos com o tempo, o lugar e a mídia.

O atual ecossistema de conectividade possibilita a criação de comu-
nidades em torno da nostalgia e o compartilhamento de conteúdos, 
formando amplos bancos de dados e museus virtuais sobre a história da 
mídia (Geraghty, 2018). Os sites TV Cream (https://www.tvcream.co.uk/) 
e TVARK (https://www.tvark.org/), por exemplo, reúnem milhares de 
arquivos sobre a televisão e a cultura pop. Segundo Jenkins (1992) e 
Hirsjärvi (2013) estas práticas da cultura de fãs dialogam diretamente 
com o conceito de literacia midiática3. Ao resgatar histórias e memó-
rias do passado, o público ávido não só exercita habilidades como a 
organização, o compartilhamento de conteúdo em rede e a troca de 
informações, mas reflete sobre o contexto midiático.

A partir desta discussão, este artigo tem como objetivo anali-
sar as dimensões da literacia midiática, propostas por Mihailidis 
(2014), presentes nos conteúdos compartilhados no Twitter pelos perfis 
@RetroNewsNow (s.d. -a) e @SilverAgeTV (s.d. -a). As páginas, que 
reúnem mais de 100 mil seguidores, são gerenciadas por fãs e publicam 
diariamente conteúdos que resgatam momentos históricos da televisão 
estadunidense. Neste trabalho iremos analisar especificamente as pos-
tagens relacionadas a TV Guide, revista estadunidense voltada para o 
âmbito televisivo, abrangendo seções como bastidores das gravações, 
entrevistas com o elenco, divulgação de fotos exclusivas, etc.

3. Refere-se à capacidade de avaliar, analisar, acessar e produzir mensagens em 
contextos diversos o que se mostra especialmente importante se considerada a 
centralidade das mídias na vivência cotidiana (Livingstone, 2007).

https://www.tvcream.co.uk/
https://www.tvark.org/


1125

meistudies

A Nostalgia na Cultura de Fãs

De raízes gregas, a palavra nostalgia é uma mistura de “retorno à 
casa” – nostos – e “dor” e “anseio” – algia. Como sua origem sugere, este 
termo foi usado, primeiramente, como um termo médico, cunhado, pela 
primeira vez, pelo erudito suíço Johannes Hofer, ainda no século XVII, 
na sua tese de medicina, em 1688. Sendo assim, a nostalgia era consi-
derada uma doença curável, semelhante a uma gripe comum (Boym, 
2017), cujos principais sintomas eram a saudade que uma pessoa tinha 
de sua terra natal, de seus costumes, cultura e crenças. Com o tempo, 
a nostalgia pôde ser descrita como um fenômeno, que migrou para a 
estrutura emocional e psicológica dos indivíduos, mas também para 
uma estrutura cultural, social, econômica e política. A relevância das 
discussões sobre nostalgia está nos inúmeros estudos realizados pelos 
diversos campos do saber, que exploram suas potências, pluralidades, 
classificações e categorias (Niemeyer, 2018).

Vivenciada individualmente, em grupo ou coletivamente, a nostalgia 
tem sido explorada como uma doença médica, um desencadeador de 
amnésia ou um sentimento agridoce, e como uma prática criativa ou 
até curativa em numerosos campos acadêmicos como antropologia, 
estudos culturais, geografia, história, literatura, marketing e estudos 
sobre o consumo, filosofia, ciência políticas, psicologia ou sociologia, 
e também mais recentemente em estudos de mídia e comunicação. 
Essa multiplicidade de reflexões conceituais e metodológicas, estu-
dos de caso e análise crítica mostra a relevância e a persistência da 
nostalgia como um fenômeno médico, social, político, cultural e 
também acadêmico. (Niemeyer, 2018, p. 39)

Leal, Borges e Lage (2018) buscam articular a ideia de nostalgia e 
experiência e, para isso, afirmam que não surge como razoável pressupor 
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que ela seja ofertada ao consumo, nos diferentes produtos midiáticos, e 
vivida pelas pessoas de modo homogêneo, linear e unidimensional ou 
uniforme. Para os autores, “a pregnância da nostalgia hoje, nos parece, 
adquire força e potência quando articulada à experiência, ou seja, aos 
modos como ela se enraíza, plasma, configura em ações e textos” (Leal, 
Borges & Lage, 2018, p. 48).

Neste contexto, deve-se entender que as obras nostálgicas não se 
confundem com a vivência nostálgica das pessoas, mas são marcadas 
por articulações entre memória e esperança, passado, presente e futuro 
e, portanto, menos do que um sentimento que pode ser causado por 
um agente externo, a nostalgia, vinculada à experiência, é sobretudo 
uma ação que organiza os modos que organizamos nossas lembranças, 
expectativas e projeções.

A nostalgia se refere a um tipo de relação com a memória que des-
perta “sentimentos agridoces” por espaços e tempos romantizados por 
aqueles que estão rememorando” (Leal et al., 2018, p. 51). Ao falar da 
aproximação entre o “boom da memória” – defendido, entre outros, 
por Huyssen (2014) – e a nostalgia, Niemeyer (2014) sugere que as 
narrativas de reconstrução memorialística são algo necessariamente 
“nostálgico”. Esse contexto dá margem ao que Grainge (2000) chama 
de “comoditização da nostalgia”, que

pode ser observada na utilização de expressões como ‘vintage’ e 
‘retrô’ para demarcar o retorno de produtos, modas e tendências do 
passado, processo facilmente notável em uma série de exemplos, 
que vão desde a esfera dos aparelhos eletrônicos, campo tradi-
cionalmente dado ao elogio do ‘novo’, com a volta das câmeras 
Polaroid e a televisão ‘retrô’ da LG, até propostas mais prosaicas do 
ramo alimentício, como o retorno dos chocolates Surpresa e Lollo, 
da Nestlé, populares nos anos 1980, que reaparecem no mercado 
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embalados pelo discurso da ‘nostalgia’ e do ‘saudosismo’”. (Cas-
tellano & Meimaridis, 2017, p. 66)

Segundo Reynolds (2011, p.21) a “nostalgia está agora profunda-
mente entrelaçada com a relação complexa do consumidor-entreteni-
mento: sentimos angústia pelos produtos do passado, pelas novidades 
e distrações que preencheram nossa juventude” (2011, p. 21). O resgate 
de conteúdos do passado tem sido amplamente repercutido no âmbito 
dos estudos da cultura de fãs, abrangendo as três ondas do campo 
(Geraghty, 2018; Gray et al., 2017). Entretanto, as discussões que inte-
gram a terceira onda ressaltam os novos desdobramentos entre os fãs 
e a nostalgia no ambiente da cultura da convergência. De acordo com 
Bennett (2014) a contemporaneidade ampliou dois pontos centrais das 
práticas da cultura de fãs: a comunicação e o conhecimento. De acordo 
com a autora, a comunicação sempre foi fundamental para os fandoms, 
porém as plataformas digitais propiciaram a expansão, a fragmentação 
e a formação de comunidades em rede. Como, por exemplo, as ações 
promovidas pelo @XFRewatch. Criado em 2016, o perfil no Twitter 
tinha como objetivo incentivar a reassistência dos episódios exibidos 
nos anos 1990 da série The X-Files (Sigiliano, 2017). Diariamente a 
página, gerenciada por um grupo de fãs, divulgava um cartaz com o 
horário da ‘exibição’ do episódio e uma hashtag para que os intera-
gentes pudessem compartilhar suas impressões sobre a trama na rede 
social. Os tweets abrangiam, por exemplo, relatos nostálgicos sobre a 
atração, o compartilhamento de fotos com objetos lançados na época 
pela emissora estadunidense e capas de revista com os protagonistas 
Mulder (David Duchovny) e Scully (Gillian Anderson).
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Outro ponto destacado por Bennett (2014) é o conhecimento, a 
autora afirma que além de permitem a sistematização e o arquivamento 
de grandes volumes de informação ambientes como os fóruns, Wikis e 
redes sociais possibilitam a produção colaborativa de conteúdo, em que 
cada fã contribuiu de uma forma para o todo. As questões ressaltadas 
pela autora podem ser observadas no site Welcome to Twin Peaks (https://
welcometotwinpeaks.com/), dedicado a série Twin Peaks (ABC, 1990-
1991). O site funciona como uma espécie de catálogo dos elementos 
norteadores do universo ficcional da trama. Ao acessar a plataforma é 
possível repercutir a atração com outros fãs no fórum, navegar por um 
mapa interativo com as locações do cânone, escutar playlists com a 
trilha sonora do programa, assistir a reportagens exibidas pela ABC na 
década 1990 e comprar produtos que reproduzem a estética da série. 
Desta forma, o Welcome to Twin Peaks resgata não só informações sobre 
o universo, mas da época em os episódios foram ao ar.

Neste sentido, como pontuam Geraghty (2018) e Gray et al. (2017) 
as práticas da cultura de fãs envolvendo a nostalgia ajudam a compre-
ender a relação que o público ávido tem com a memória e o papel dos 
fandoms no resgate e na preservação da história da televisão.

TV Guide: o guia do entretenimento televisivo norte-americano

Lançada em 1953, a revista TV Guide tem sido uma história de 
sucesso que marcou a história da mídia impressa estadunidense, desde 
seu início. Durante décadas, ela teve uma circulação maior do que qual-
quer outra revista nos Estados Unidos, liderando também em receita 
de publicidade (Altschuler & Grossvogel, 1992). Em seu auge, com 
quase 20 milhões de cópias chegando às salas de estar da América do 

https://welcometotwinpeaks.com/
https://welcometotwinpeaks.com/
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Norte a cada semana, TV Guide foi lida por cerca de quarenta milhões 
de americanos - verdadeiramente a voz da mídia de massa.

A TV Guide foi uma mediadora cultural e, à medida que os redatores 
da revista engajavam e divertiam seus leitores, eles também abordavam 
valores, eventos e experiências que importavam para eles. No nível mais 
básico, o semanário da Triangle Publications ajudou os americanos a 
definir as possibilidades e limitações da televisão e a compreender a 
indústria do entretenimento como um negócio e uma forma de arte. 
Ao fazê-lo, forneceu informações e análises de questões políticas e 
tendências culturais, avaliando-as conforme retratadas na televisão e 
vividas no “mundo real”. A TV Guide tinha uma voz:

A maioria de nossos amigos afirma nunca ter sujado as mãos ou 
confuso lendo o TV Guide. Eles sabem que a revista fornece listas 
de programas atualizadas, abrangentes e precisas em sua seção 
intermediária utilitária, que é montada, impressa e encadernada 
localmente, e que também cobre a televisão em uma edição nacio-
nal brilhante em formato “envolvente” preenchido com artigos e 
fotografias - uma revista dentro de uma revista. Eles intuem o que 
Daniel Starch and Co. relatam à equipe executiva da TV Guide ano 
após ano: que os leitores usam as listas de programas, absorvem 
os anúncios e lêem os artigos com regularidade em percentuais 
comparáveis aos que compraram publicações de maior prestígio. 
(Altschuler & Grossvogel, 1992, p. 12)

A TV Guide foi escrita por redatores de escritórios em Nova York, 
Hollywood e Washington e por freelancers em todo o país. A revista 
foi criação de dois homens, Walter Annenberg, fundador e editor até 
vender a revista em 1988, e Merrill Panitt, um homem de muitos títulos 
que foi, na verdade, diretor editorial, fornecendo inspiração, direção e 
continuidade por cerca de 30 anos.
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No início, eles transformaram sua revista em um impulsionador da 
televisão, criando clientes para si próprios no processo. Dependente 
de programadores de rede e agentes de publicidade, a revista alcan-
çou os observadores de estrelas. Annenberg e Panitt, no entanto, 
queriam ser mais do que incentivadores. Revistas de fãs, eles 
acreditavam, geralmente atingiam o pico com a circulação de um 
ou dois milhões. Tão importante quanto, eram homens com uma 
missão, aspirando a uma cobertura confiável do setor. (Altschuler 
& Grossvogel, 1992, p. 13)

Dito isso, os autores acreditam que enquanto ensinava aos leitores / 
telespectadores que a televisão era um negócio, mas, ao mesmo tempo 
uma forma de arte, Annenberg e Panitt insistiam que um meio para as 
massas, que em teoria era democrático, não precisava ser medíocre. 
“Com as informações fornecidas pela TV Guide, os telespectadores 
seriam livres para escolher, fariam boas escolhas e influenciariam a 
programação para o bem”. (Altschuler & Grossvogel, 1992, p. 13).

De acordo com os autores, em editoriais, Panitt implorou aos leitores 
que experimentassem Shakespeare ou a sinfonia e repreendeu-os quando 
não o fizeram, endossou a seletividade e permitiu que os revisores do 
TV Guide massacrassem os medíocres - embora ele repudiasse a crítica se 
o massacre tinha sido muito brutal. Além disso, sempre encontrou espaço 
para reportagens sobre programas da Televisão Educacional Nacional, 
que mais tarde, por causa do Sistema de Radiodifusão Pública, ou PBS. 
Na década de 1960, o TV Guide ganhou destaque, com uma substância 
e um estilo auto conscientemente moldados em Radnor (Altschuler & 
Grossvogel, 1992). A revista tornou-se mais cética, cínica e adversária, 
pronta para aceitar a televisão pelo que ela era, fugindo de seu plano 
de empoderar os telespectadores:
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O TV Guide esperava menos do meio e de quem o assistia; editores 
e escritores reconheceram que os leitores se divertiam com artigos 
que denegriam a inteligência dos telespectadores. (De fato, desta 
forma o TV Guide garantiu aos leitores que eles estavam muito acima 
da média). Comeu ao mesmo tempo que a revista olhava para as 
celebridades com olhos preconceituosos, buscando seus estímulos 
jornalísticos ao expor o lado negro de Hollywood. Para ser confiável 
e consistentemente interessante, o TV Guide tornou-se crítico. As 
peças de sopro diminuíram, assim como o número de funcionários 
que tinham uma predileção por elas. Os perfis do TV Guide tentavam 
ser sérios. Eles não continham escândalos. Em certo sentido, eram 
comentários sobre os perigos do sucesso e as fragilidades do caráter 
humano. (Altschuler & Grossvogel, 1992, p. 14)

Annenberg e Panitt nunca se esqueceram de que sua revista devia ter 
apelo de massa e que era função do corpo editorial apresentar motivos que 
a legitimasse e fizessem com que os leitores respeitassem os conteúdos ali 
disseminados. Sendo assim, para elevar o nível intelectual da TV Guide, o 
número de perfis de personalidades da TV foi reduzido e, ao invés disso, a 
revista encomendou matérias sobre Johann Sebastian Bach, Huckleberry 
Finn e Theodore Roosevelt. Essas peças foram amplamente lidas.

De acordo com Altschuler e Grossvogel (1992), Merrill Panitt sempre 
suspeitou que “qualidade” era um bom negócio: quanto mais respeitável 
a revista, mais fácil era atrair anunciantes de luxo. De qualquer forma, 
enquanto a circulação continuou aumentando, ninguém questionou a 
presença de ilustres colunistas convidados ou a qualidade literária pre-
sente no artigo de Richard Gehman ou dos escritores Dwight Whitney 
e Edith Efron, com suas alusões a Shakespeare e Kafka.

Ao buscar o meio-termo, a TV Guide revelou muito sobre a socie-
dade americana - e sobre si mesma, se tornando uma forma de cultura 
para milhões de leitores, discutindo qual idioma e quanto decote era 
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apropriado na sala de estar e debatendo a censura. Na década de 1980, a 
revista aumentou a cobertura de notícias e assuntos culturais, avaliando 
com mais frequência o impacto da televisão nos valores americanos. 
TV Guide passou por duas fases mais evidentes. Em um primeiro 
momento, eles consideram a revista inventada como a voz da mídia 
de massa e, em segundo lugar, o TV Guide apresentou sinais políticos 
e culturais.

Inserido em artigos sobre entretenimento, bem como notícias, havia 
um ponto de vista perceptível. Frequentemente descartado como o 
porta-voz do republicanismo conservador de Walter Annenberg, o 
TV Guide na verdade foi uma publicação complexa, ocasionalmente 
confusa e até autocontraditória. (Altschuler & Grossvogel, 1992, p.16)

A revista mudou com o tempo. Com centenas de homens e mulheres 
contribuindo com artigos, bem como grandes nomes cujas assinaturas 
anunciavam que falavam apenas por si mesmos, TV Guide estava 
fadada a conter um espectro de opiniões. Além disso, a revista ignorou 
temas raciais e não publicou perfis de artistas negros até a década de 
1960. Quando os artigos começaram a aparecer, eles apresentavam um 
programa notavelmente consistente para o alcance da igualdade. Por 
meio da escolha do editor sobre quais artistas negros criticar e quais 
elogiar, a revista avaliou a velocidade e a direção do movimento pelos 
direitos civis. Quando os autores falam sobre as mulheres no TV Guide, 
explicam que

durante décadas, a revista publicou perfis de mulheres de carreira 
bem-sucedidas, muitas vezes agressivas, enquanto tentava manter que 
a domesticidade era o dever e o destino da mulher americana. [...], 
a cautela da revista de massa entrou em conflito com a necessidade 
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de ser atual e até na moda. Assim como aconteceu com a raça, o 
TV Guide encontrou uma postura política segura ao denunciar 
extremistas feministas. O TV Guide apoiou a igualdade das mulheres 
enquanto denunciava a libertação das mulheres; enquanto Merrill 
Panitt foi relativamente silencioso sobre os direitos civis em “As We 
See It”, ele estava furioso com os “red-hots” e “soutiens”. (Altschuler 
& Grossvogel, 1992, p. 17)

A revista, por vezes a despeito de si mesma, respondia às preocupa-
ções políticas e culturais da era da televisão. Ao estruturarem a realidade 
para si próprios, os editores e escritores de TV Guide, buscando persu-
adir, além de informar e divertir, deixaram sua marca em milhões de 
americanos e contribuíram com um capítulo importante para a história 
da mídia de massa.

Abordagem de Monitoramento, Extração e Codificação de Dados

A abordagem metodológica de monitoramento, extração e codifi-
cação dos dados adotada na análise dos tweets publicados pelos perfis 
@RetroNewsNow e @SilverAgeTV dá continuidade às pesquisas 
realizadas no âmbito do Observatório da Qualidade no Audiovisual 
(https://observatoriodoaudiovisual.com.br/), e é composta por três fases 
(Borges & Sigiliano, 2021; Sigiliano, 2017).

https://observatoriodoaudiovisual.com.br/
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Gráfico 1
Sistematização dos tweets publicados pelos perfis Retro News Now e 
Silver Age TV

Elaborado pelas autoras.

A primeira fase consistiu na exploração sistemática dos perfis para 
a definição das páginas que seriam monitoradas. Com base nos resul-
tados, os perfis foram selecionados a partir dos recursos de individua-
lização (Recuero, 2009). Neste contexto, as páginas @RetroNewsNow 
e @SilverAgeTV apresentavam recursos estéticos e de conversação 
referentes ao âmbito dos fãs e ao resgate da memória da televisão esta-
dunidense. A segunda fase abrangeu o monitoramento e a extração dos 
tweets publicados entre 1 de março de 2021 a 31 de março de 2021. 
A extração foi realizada por meio da linguagem de programação Python 
por intermédio do pacote Tweepy e do Jupyter Notebook (Russell & 
Klassen, 2019; Santos, 2019). Ao todo foram coletados 1.730 tweets 
(Geral), sendo que 167 (Específico) faziam referência direta a TV Guide.

Na terceira e última etapa foi realizada a análise dos tweets publica-
dos pelos perfis Retro News Now e Silver Age TV com base na proposta 
metodológica de Mihailidis (2014).
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Gráfico 2
Dimensões da literacia midiática propostas por Mihailidis (2014)

Elaborado pelas autoras.

Segundo o autor (2014) no ambiente da cultura da convergência o 
desenvolvimento de competências ultrapassa os fluxos tradicionais das 
mídias, abrangendo a interpretação crítica de conjuntos interativos e 
multimodais, a leitura polissêmica, a produção de conteúdo colaborativo 
em rede e a integração de distintas plataformas digitais. Neste contexto, 
Mihailidis (2014) define cinco dimensões da literacia midiática: a cura-
doria , a criação, a compreensão crítica, a participação e a colaboração. 
É importante ressaltar que a abordagem teórico-metodológica de autor 
deve ser pensada como uma espécie de rede em que os pontos e os nós 
se sobrepõem. Isto é, o desenvolvimento da literacia midiática é algo 
contínuo que se estende durante toda a vida do indivíduo.

Fãs e Nostalgia: o resgate das capas da revista TV Guide

Criado em março de 2014, o perfil no Twitter @RetroNewsNow é 
seguido por mais de 115 mil interagentes e tem cerca de 58,3 mil tweets 



1136

meistudies

publicados4. Os posts abrangem diversos conteúdos relacionados a 
história da televisão estadunidense. Tais como comerciais, trechos de 
episódios de séries, datas de estreias de programas que marcaram a TV, 
aniversários de artistas, capas de revistas, etc.

Figura 1
Tweets compartilhados pelo Retro News Now.

 RetroNewsNow [@RetroNewsNow] (2021a, 2021b).

Com mais de 64,4 mil seguidores e 44,9 mil tweets publicados, o 
perfil @SilverAgeTV resgata conteúdos ligados à televisão estaduni-
dense, principalmente entre as décadas de 1950 e 1980. Criada em 2013, 
a página compartilha posts como, por exemplo, cenas emblemáticas 
de séries ficcionais e programas de variedades, aberturas de atrações, 
aniversário de artistas, capas de revistas, guias de programação, entre 
outros.

4. Se refere a métrica do dia 2 out. de 2021.
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Figura 2
Tweets compartilhados pelo Silver Age TV

Silver Age Television Televisão (2021a, 2021b).

De acordo com Mihailidis (2014) a dimensão da curadoria se refere 
à capacidade de selecionar, organizar e sistematizar conteúdos variados. 
O autor afirma que a compilação que antes se limitava a museus e biblio-
tecas, no ambiente da cultura da convergência ganha novas configurações, 
abrangendo principalmente a colaboração dos interagentes e a preservação 
de conteúdos não oficiais nas plataformas digitais. A dimensão ressaltada 
por Mihailidis (2014) está em operação não só na seleção de capas da 
TV Guide realizadas pelo Retro News Now e Silver Age TV, mas no 
objetivo geral dos perfis. Ao compartilhar as capas da revista, as páginas 
resgatam e preservam a memória do veículo. Os conteúdos são todos 
digitalizados, permitindo que o interagente veja os detalhes estéticos e 
editoriais das edições antigas da TV Guide. Além disso, ambos os perfis 
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funcionam como acervos on-line, possibilitando o acesso do público a 
conteúdos diversos como trechos de séries, comerciais, reportagens e 
etc. Neste sentido, a curadoria feita pelos fãs preserva a história da TV 
estadunidense e reúne conteúdos, que antes eram restritos, por exemplo, 
a colecionadores, sebos e bibliotecas.

A dimensão da criação abrange a capacidade de produzir, remixar 
e compartilhar conteúdos em plataformas on-line. Ao analisarmos os 
tweets publicados pelas páginas sobre a TV Guide é possível observar 
a adaptação dos posts para a arquitetura informacional do Twitter, abar-
cando vários elementos. Isto é, as legendas que acompanhavam as capas 
da revista apresentavam emojis, hashtags e textos dentro dos limites de 
caracteres da rede social. Além disso, algumas imagens eram editadas 
para facilitar a visualização dos interagentes e aumentar a qualidade 
dos arquivos. As postagens das capas também integravam threads, 
possibilitando que temas como, por exemplo, estreias de programas, 
abertura de séries, fossem aprofundados. As threads eram compostas 
por uma sequência de tweets, em que cada um contribuia de uma forma 
para a discussão do assunto. Deste modo, mesmo reunindo conteúdos 
previamente publicados, as páginas Retro News Now e Silver Age TV 
produziam posts que iam ao encontro das características do Twitter, 
facilitando o consumo do público e a circulação dos tweets.
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Figura 3
As postagens do Silver Age TV e do Retro News Now ressaltam o uso de 
hashtags para facilitar a indexação e a circulação do conteúdo e thread 
sobre a série Futurama, em que a capa e o trecho de uma reportagem 
sobre a animação são compartilhados

Silver Age Television Televisão (2021c).

Para Mihailidis (2014) a dimensão da compreensão crítica abrange 
a capacidade de analisar e compreender criticamente os conteúdos em 
rede. Esta habilidade integra a ação dos fãs em criarem perfis dedicados 
ao resgate da memória da televisão estadunidense, contribuindo para 
a preservação e popularização do percurso histórico de programas, 
revistas, artistas e etc. Além disso, os tweets são escolhidos de acordo 
com a pertinência do tema, ressaltando a capacidade do público em 
selecionar as capas com base na sua relevância para o momento. Como, 
por exemplo, a postagem feita pelo @RetroNewsNow. O tweet, que 
mostrava uma capa da TV Guide, de 1992, sobre o Oscar, dialogava 



1140

meistudies

com a semana de divulgação dos indicados à premiação. Outro ponto 
que pode ser observado é a compreensão dos fãs da arquitetura informa-
cional do Twitter. Deste modo, ao compartilhar um conteúdo o público 
considera as características da rede social e como a publicação deve ser 
adaptada para a plataforma.

A dimensão da participação, proposta pelo autor, se refere à capa-
cidade de comentar, editar e propagar publicações em diferentes 
plataformas. Além das páginas monitoradas, o Retro News Now e 
Silver Age TV mantém outros perfis nas redes sociais. Ao acessar a 
página do @RetroNewsNow é possível ver uma url divulgada pelos 
fãs, o hiperlink direciona o interagente para um perfil no Instagram 
(RetroNewsNow,s.d. -b). A página, apesar de não estar ativa como o 
microblogging, dá continuidade a proposta nostálgica do fandom. Já o 
@SilverAgeTV usa o próprio Twitter para ampliar sua rede de seguido-
res, a página (SilverAgeTvDays, s.d. -b) funciona como uma espécie de 
backup, caso o perfil original seja retirado do ar por conta de direitos 
autorais. A dimensão da participação também está em operação na inte-
ração entre os fãs, a partir das publicações com as capas da TV Guide 
os interagentes trocam informações e relatos sobre a revista. Ampliando 
assim a conversação em torno da nostalgia, já que os tweets relembravam 
outras capas e detalhes sobre a atração em destaque no post.

Por fim, a colaboração está relacionada com capacidade de produzir, 
de modo colaborativo, conteúdos relevantes (Mihailidis, 2014). À medida 
em que o Retro News Now e o Silver Age TV compartilham as capas da 
TV Guide, outros perfis colaboram para a expansão da discussão. Por 
exemplo, as páginas publicam a imagem de uma capa com os protago-
nistas da série Just Shoot Me!, a partir da postagem os interagentes iam 



1141

meistudies

aprofundando a conversação com novas informações sobre a sitcom, 
gerando um grande repositório sobre o programa em questão.

Figura 4
Na imagem a esquerda o interagente amplia o post sobre a série Just 
Shoot Me!, no post de direita os interagentes repercutem a pergunta 
feita pelo perfil @Retro NewsNow, compartilhando o que eles estavam 
assistindo naquele momento.

RetroNewsNow (2021d); hynterd (2021)

A colaboração também está operação nos tweets em que os perfis esti-
mulam diretamente a participação dos integrantes através de perguntas. 
Neste sentido, os interagentes respondiam às questões propostas pelas 
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páginas formando comunidades momentâneas em torno de assuntos 
específicos.

Considerações Finais

Ao analisarmos os tweets compartilhados pelos perfis Retro News 
Now e Silver Age TV é possível refletir sobre o papel dos fãs na cons-
trução de repositórios on-line de conteúdos não oficiais. A curadoria, 
além de resgatar a memória da televisão estadunidense, amplia a con-
versação em torno da nostalgia. Outro ponto importante é o modo como 
as publicações são compartilhadas, partindo de um entendimento sobre 
as características da arquitetura informacional do Twitter, facilitando a 
localização e a propagação dos posts na rede social.

Para trabalhos futuros seria interessante compreender de maneira 
aprofundada, com base na aplicação de questionários e em entrevistas, 
as motivações e as formas de organização dos fãs que gerenciam os 
perfis. Considerando principalmente a pluralidade e complexidade 
da prática dos fandoms na contemporaneidade. Analisando questões 
pertinentes ao campo da literacia midiática a partir da leitura crítica a 
produção criativa dos fãs.

Por fim, é importante destacar o modo como a nostalgia está em 
destaque em outros âmbitos de pesquisa, ressaltando a necessidade de 
novos desdobramentos do presente artigo. Em suma, com base na pro-
posta de (Mihailidis, 2014), observou-se que a relação entre a nostalgia 
e os fãs responsáveis pelos perfis parte de um conjunto de habilidades, 
indo além da simples postagem de conteúdos, mas da inter-relação entre 
processos críticos, criativos, tecnológicos e participativos.
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Machismo e pandemia: visualidades a 
serviço do patriarcado

Carla Luzia de Abreu1

Mariana Inácia Margarida2

Desde março de 2020, o mundo vive a experiência de lutar contra 
um vírus que já matou milhares de pessoas em todo o mundo. Os efeitos 
da pandemia trouxeram consequências nos âmbitos político, social e 
econômico, além de expor uma grave crise sanitária. No Brasil, a situa-
ção se apresenta ainda mais dramática, dada a administração desastrosa 
do atual Governo que privilegia a economia em detrimento da vida. 
O isolamento social, medida recomendada para combater o vírus, alte-
rou substancialmente as rotinas cotidianas das populações, mas, nesse 
contexto, as mulheres foram especialmente afetadas.

Segundo a antropóloga Denise Pimenta (2020), as mulheres sempre 
estiveram na linha de frente do combate ao vírus e isso construiu uma 
imagem feminizada da pandemia, o que não quer dizer que as mulheres 
estiveram à frente das decisões políticas e cientificas, nessa direção, a 
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de Resistência: gêneros e sexualidades (PV0408-2015).

 minmargarida@gmail.com
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autora pergunta de forma irônica: “Toda crise revela grandes ironias e 
uma delas é: a pandemia tem cara de mulher, mas, e a voz?” (p. 18). 
Essa imagem mundial que feminizou a experiência no período pandêmico 
está baseada, em grande parte, na cultura visual e em sua capacidade 
de produção e disseminação de significados e representações sociais.

Na atualidade, nos chama a atenção a forma intensificada de usos e 
práticas nas redes sociais e aplicativos de comunicação, e a frequência 
com a qual nos deparamos com mensagens ofensivas, machistas ou 
discriminatórias, que se propagam como um vírus que se utiliza do 
comportamento da pessoa hospedeira para se disseminar. Os memes3, 
especialmente, são produtos que necessitam da repetição contínua de 
compartilhamentos para se tornar “viral”. O problema é que a circula-
ção massificada de alguns desses artefatos midiáticos acaba, também, 
reforçando construções sociais que discriminam e retroalimentam os 
discursos de intolerância, ódio ou de violência, ou seja, memes que pro-
pagam, naturalizam e atualizam intenções de discursos que sustentam 
e normalizam os comportamentos violentos que estão atrás da cultura 
machista e patriarcal, dificultando também a interpretação crítica sobre 
essas narrativas visuais.

São esses os incômodos que nos motivaram propor o projeto de 
pesquisa de Iniciação Científica (PIBIC, UFG/CNPq), desenvolvido no 
período de agosto de 2020 a julho de 2021, cuja proposta foi examinar 
as condições e dinâmicas de intercâmbios e difusão de imagens e vídeos 
que colaboram para a reprodução e atualização de práticas machistas 

3. O “meme” pode ser uma frase, link, vídeo, uma imagem ou todos esses elementos 
mesclados, os quais se espalham por intermédio das redes sociais, aplicativos de 
comunicação, e-mails, blogs, sites de notícia, entre outras fontes de informação 
eletrônica.
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e/ou sexistas, imagens que passaram a circular com maior frequência 
desde o início da recomendação de isolamento social, em decorrência da 
Covid-194. O objetivo principal foi questionar as intencionalidades de 
discursos que tentam fixar significados às representações visuais, bem 
como, discutir as relações de poder que se produzem e se articulam por 
meio das imagens. A intenção foi promover outras narrativas e incenti-
var deslocamentos nas formas como aprendemos a ‘ver’ alguns memes 
que frequentemente aparecem em nossas linhas do tempo no período de 
pandemia e distanciamento social, seja nos aplicativos de comunicação 
ou em redes sociais. Nos interessou examinar como essas visualidades 
são recebidas pelas mulheres, principal alvo e vítima dessas visualidades, 
e quais sentidos elas atribuem a essas imagens, além disso, buscamos 
saber o que podemos aprender a partir desses conteúdos visuais.

Nos memes que examinamos, as mulheres são valoradas por suas 
aparências ou desqualificadas pelo simples fato de serem mulheres. 
Não há limites para a atualização da cultura machista no universo das 
visualidades digitais. Essas mensagens, em geral disfarçadas sob o véu 
do humor, são mais uma forma de depreciar as mulheres e invisibilizar 
seu papel na sociedade.

Apesar de suscitarem sentimento de rejeição em algumas pessoas, em 
geral, a reação mais comum é ignorar os conteúdos que não alcançam 
identificações. No entanto, ao ignorar, minimizar, negar ou normalizar 

4. A relação entre quarentena e aumento da violência de gênero foi amplamente 
divulgada na mídia. Para citar alguns exemplos apenas no primeiro semestre de 
2020: Isto É (“Violência contra a mulher aumenta em meio à pandemia; denúncias 
ao 180 sobem 40%”, 2020); Agência Brasil (Bond, 2020); Câmera Municipal de 
BH (Äumento da violência doméstica contra mulheres e criançans na pandemia 
em pauta, 2020); FioCruz (Toledo, 2020); Folha de S. Paulo (Colombo 2020); 
entre outras.
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discursos que não colaboram para romper com os estigmas e as discri-
minações, a consequência direta é minar as possibilidades de resistência 
ou de transformação dos significados sociais pelos quais construímos 
nossa concepção sobre outra pessoa, baseados em ideologias e padrões 
de comportamentos que não descrevem a realidade. Nos referimos às 
práticas que reforçam as desigualdades de gênero5, ditam como as pessoas 
devem ser ou agir, constroem padrões estéticos e comportamentais que 
acabam sendo enraizados no senso comum, construindo imaginários 
que reforçam as masculinidades tóxicas e as feminilidades subjugadas.

Nesta pesquisa, nos interessou as visualidades que constroem a 
imagem da virilidade, da força e do poder masculino e, na mesma 
chave, inferiorizam as mulheres, objetificam seus corpos, minimizam as 
violências e anulam seus desejos e aspirações. Narrativas visuais cujas 
estruturas de significações e representações incidem nos processos de 
subjetivação dos sujeitos, produzindo práticas que são normalizadas e 
internalizadas no cotidiano, independente de nossas vontades. É dessa 
forma que mensagens incorporadas nas imagens de assédios, violên-
cias e ofensas passam a ser entendidas como aceitáveis, ou inevitáveis 
mediante as práticas e usos que fazemos na internet.

Não há dúvidas que após a popularização da internet, o mundo se 
tornou eminentemente mais visual. Imagens e vídeos cumprem o papel 
de sustentar e potencializar a circulação das intenções de discursos que 
pretendem perpetuar a cultura patriarcal. Nessa dinâmica, as práticas 
e usos que fazemos das ferramentas tecnológicas, especialmente os 

5. Joan Scott, historiadora estadunidense, definiu gênero como “um elemento 
constitutivo das relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os 
sexos, uma forma primeira de significar as relações de poder” (1989, p. 21)
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compartilhamentos de postagens criadas por outras pessoas, colabo-
ram na configuração das subjetividades coletivas que ajudam a definir, 
também, comportamentos e condutas sociais.

O problema da ampla produção e consumo alienado dessas narrati-
vas visuais é que nem sempre o ato de ver é acompanhado de reflexão 
crítica. A ausência de pensamento crítico sobre memes aparentemente 
inofensivos tem o potencial de naturalizar as discriminações e violên-
cias de gênero, mantendo a cultura machista revigorada e amplificada 
pelos compartilhamentos incessantes. Como resultado, likes e a ampla 
circulação dessas mídias acabam alimentando os discursos machistas, 
racistas e homo-transfóbicos, propagando os velhos e sempre renovados 
preconceitos e toda sorte de discriminação. É dessa forma que ocorre a 
atualização dos mecanismos que reproduzem, naturalizam e atualizam 
as relações de poder da cultura patriarcal. Esse processo evidencia 
como os produtos da cultura visual, mais uma vez, ajudam a fortalecer 
e disseminar as hierarquias e desigualdades de gênero.

A prática constante de consumir e compartilhar esses produtos 
visuais colaboram também com uma espécie de anestesia do olhar, uma 
consequência da tendência de ver, ser visto e perceber o mundo através 
das telas dos artefatos eletrônicos, onde, como disse Mirzoeff (2003, 
p. 17), “ver é mais importante que crer. Não é uma mera parte da vida 
cotidiana, mas a vida cotidiana em si mesma”. Já para Mitchell (2002, 
p. 175), um dos principais autores dos estudos visuais, toda cultura 
pressupõe uma construção visual do social, além de uma construção 
social do visual. O que significa que as práticas culturais influenciam a 
experiência visual, assim como, esta, influencia nossa forma de viver, 
pensar e nos compreender como indivíduos inseridos na cultura.
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Mediante o exposto, como suporte teórico, dialogamos com autores 
e autoras dos estudos da Cultura Visual que buscam pensar os processos 
pelos quais ocorre o adestramento do olhar e as formas de romper com a 
naturalização das maneiras como aprendemos a ver, promovendo outras 
narrativas que incentivam deslocamentos nas formas como enfrenta-
mos as imagens no cotidiano. Nesta direção, buscamos percorrer os 
caminhos investigativos e epistemológicos que ofereçam pistas sobre 
as formas como as imagens influenciam a construção e a reprodução 
dos estereótipos de gênero, promovendo a reprodução dos discursos 
que afetam a construção das identidades (Kellner, 1995).

Os estudos da Cultura Visual entendem que as imagens são artefatos 
culturais (Sabat, 2003) que conformam regimes de visualidades que, por 
sua vez, são configurados por meio de elementos políticos, epistemoló-
gicos e de valores morais, estéticos e éticos. Mirzoeff (2016) defende a 
ideia de pensar a cultura visual como uma estratégia para compreender 
a vida contemporânea, pois, o visual, é um “lugar sempre desafiante 
de interação social e definição em termos de classe, gênero, identidade 
sexual e racial” (Mirzoeff, 2016, p. 20).

Examinar a influência de memes e vídeos criados para extrair risos 
fáceis baseados em mensagens que diminuem as mulheres, objetificam 
seus corpos e reforçam estereótipos sexistas implicou analisar as formas 
como aprendemos a ver e como essas formas estão impregnadas de dis-
cursos de agenciamentos diversos que adestram o olhar. Desse modo, as 
imagens acabam sendo um elemento que participa ativamente na confi-
guração dos universos simbólicos, da cultura e do devir das identidades.
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Procedimentos Metodológicos

Esta pesquisa teve caráter qualitativo e foi utilizada a abordagem da 
netnografia e da investigação narrativa para pensar os processos meto-
dológicos. A netnografia, uma ramificação da etnografia, possibilita o 
estudo detalhado das relações estabelecidas nos espaços virtuais, nos 
quais a internet desempenha o papel de interface na vida cotidiana de 
muitas pessoas. Por sua vez, a perspectiva da pesquisa narrativa destaca 
a importância dos relatos sobre as experiências para a construção do 
conhecimento e, nessa direção, as entrevistas ampararam os aspectos 
dessa abordagem, cujas discussões nos auxiliaram a entender como as 
visualidades trabalham na construção de sentidos, desde a perspectiva 
pessoal e intersubjetiva das colaboradoras da pesquisa.

Como ferramenta metodológica construímos um conjunto de imagens 
previamente selecionadas que foram usadas como dispositivo para as 
conversas e entrevistas que se deram com um grupo de quatro mulhe-
res colaboradoras da pesquisa, todas goianas e residentes em Goiás, 
de diversas áreas de atuação, mulheres ativas nas redes sociais e com 
diferentes interesses na internet. Com este grupo, realizamos três encon-
tros coletivos6 de aproximadamente duas horas de duração, momentos 
em que procuramos classificar, interpretar e dialogar com o conjunto 
imagético composto por dezenas de imagens e cujo conjunto foi sendo 
ampliado pelas próprias sugestões das colaboradoras. Posteriormente, 
foram realizadas entrevistas individuais com cada uma delas, ocasiões 
em que foi possível esclarecer algumas questões em aberto, ou detalhes 

6. Dada as circunstâncias impostas pela pandemia, as entrevistas e os intercâmbios 
foram realizados online, via a plataforma Google Meet e o aplicativo Whatsapp.
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que não ficaram claros nos encontros coletivos. Importante destacar 
que todas as participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido (TCLE), respeitando as premissas básicas da ética e do 
respeito nas pesquisas acadêmicas.

Construir este acervo imagético baseou-se na ideia exposta por 
Santos e Gomes (2013) que definem a primeira entrada no campo como 
uma fase exploratória de observação não participante. Para construí-lo, 
focamos nas imagens com conteúdos machistas, veiculadas no período 
de março a dezembro de 2020, em redes sociais como Facebook, Insta-
gram, Tiktok e Twitter. As imagens selecionadas foram escolhidas pelo 
seu poder de contágio, “coisas que pegam” (Berger, 2014) e, o critério 
para a seleção, se deu com base nas repetições de hashtags que mais 
circularam nesse período, com prioridade para as postagens com mais 
de cem compartilhamentos.

Mapear esses artefatos culturais significou adentrar de forma pro-
funda no universo dos memes. Richard Dawkins (2005, p. 216) define 
os memes como “um elemento auto-replicador da cultura, transmitido 
por imitação”. O autor diz que um meme de sucesso é aquele com 
maior capacidade reprodutiva, de transmissão futura, de replicação e 
propagação de seu conteúdo. Os memes, como já foi mencionado, estão 
baseados no humor e adquirem popularidade quando compartilhados 
de forma massiva. O Grupo de Colaboradoras, ao discutir essa ques-
tão inicial exposta para o entendimento do projeto, mencionaram que 
embora pareçam ser algo cotidiano e inofensivo, os memes, por meio 
do mecanismo do humor, distensiona ou esvazia o que está em seu con-
teúdo, banalizando ou amenizando formas de dominação e violências 
simbólicas contra as mulheres.
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O primeiro encontro com as colaboradoras, além de explicar os 
principais pontos da pesquisa, também foi usado para expor o conjunto 
imagético que havíamos construído, cujo conteúdo foi gradativamente 
aumentando com o passar do tempo, a partir das indicações trazidas 
pelo Grupo. Para viabilizar e agilizar os intercâmbios e ampliar as pos-
sibilidades de debates e trocas de experiências, foi criado um grupo no 
Whatsapp que ampliou as formas de contato para além dos encontros 
síncronos. Os momentos coletivos seguintes tiveram o propósito de 
continuar a análise das imagens, sempre tendo como foco e bússola 
orientadora, a pergunta de investigação: como as imagens com teor 
machista que circularam com maior frequência no período de pandemia 
são interpretadas pelas mulheres, quais sentidos são atribuídos e o que 
podemos aprender dessas visualidades?

Seguindo as recomendações de Santos e Gomes (2013, p. 3) que 
propõe pensar os dados a partir de categorias de análise que surgem 
após a interação com o campo e cujas reflexões são fundamentalmente 
pautadas na interpretação dos significados que assumem formas des-
critivas e interpretativas, convidamos o Grupo a classificar as imagens 
por temáticas e selecionar as imagens que mais dialogavam com cada 
categoria criada, atividade que gerou muitas discussões e depoimentos 
entre as colaboradoras. As categorias criadas coletivamente foram:

1. Coisificação do corpo e da sexualidade (7 imagens)

2. Objetificação (6 imagens)

3. Pressão estética (10 imagens)

4. Convivência com a mulher (16 imagens)
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5. Maternidade (4 imagens)

6. Relações amorosas (9 imagens)

7. Agressoras (5 imagens)

8. Mulheres fúteis ou histéricas (5 imagens)

9. Misoginia e transfobia (10 imagens)

Principais Discussões

Assim como Freire (2001, p. 20), compreendemos que quando os 
indivíduos ignoram as causas dos acontecimentos cotidianos e suas 
relações com os processos históricos, tendem a ficar incapacitados de 
superar os condicionamentos culturais e sociais aos quais estão sub-
metidos. Nessa mesma chave, os estudos da Cultura Visual incentivam 
examinar as marcas e influências das visualidades na manutenção dos 
estereótipos e a naturalização dos discursos que se sobressaem nas 
relações de poder. A força normativa das estruturas do poder heteropa-
triarcal opera normalizando não apenas discursos, narrativas e formas 
de pensar, como também consolidam formas de sentir e experenciar 
a cultura. Desse modo, as imagens acabam sendo um elemento que 
participa ativamente na configuração dos universos simbólicos e no 
devir das identidades. Assim, nos interessou analisar como as imagens 
machistas afetam aquelas que são alvos desses conteúdos, ou seja, as 
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próprias mulheres. A seguir, apresentamos alguns exemplos de cada 
categoria e uma síntese das principais discussões7.

Categoria 1
Coisificação do Corpo e da Sexualidade

Figura 1 Figura 2 Figura 3

I funny (2020)

Orgulho de ser hetero 
(2020)

Quem ri por útlimo ti 
melhor (2021)

Ao observar as imagens desta categoria, as narrativas apontaram 
um forte incômodo sobre como a misoginia aparece como um dos 
principais marcadores da sexualidade feminina e como essa discrimi-
nação é “enfeitada” nos memes com toques de humor. Nas imagens 
desta categoria, as representações do corpo feminino são coisificadas, 

7. As imagens apresentadas neste artigo foram coletadas ao longo dos processos 
da pesquisa, por meio de páginas em redes sociais e mensagens recebidas via 
o aplicativo Whatsapp, de forma coletiva com as participantes da pesquisa. 
Os memes não possuem autoria identificada, pois formam parte da chamada 
cultura participativa (Shifman, 2014, p. 297), em que essas imagens não são 
apenas compartilhadas, mas reapropriadas, adaptadas, remixadas, transformadas. 
Nesse sentido, os memes possuem origem incerta e funcionam como contos 
populares, não há autoria, ou identificação, vão sendo transformados a cada 
contexto. Neste artigo, para cumprir com as exigências das normas científicas 
de publicação, indicamos páginas nas quais os memes podem ser visualizados.
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apresentadas como produto consumível ou como “troféus” a serem 
expostos. A questão da romantização do assédio foi um tema que levou 
as colaboradoras a longas reflexões sobre a vivência cotidiana com 
assediadores que usam o humor e da aparente “apreciação” por seus 
corpos, para justificar perseguições e invasões de privacidade. Também 
houve relatos sobre a estreita associação entre submissão feminina e a 
cultura machista, em que a manutenção da masculinidade heterossexual 
depende fundamentalmente da construção do corpo dócil e do controle 
da subjetividade das mulheres.

Categoria 2
Objetificação

Figura 4 Figura 5 Figura 6

Santos mega filmes (2017)
homem_codorna (2020)

 Pessoas machistas (2016)

Se o corpo e a sexualidade feminina são produtos que geram status 
e reafirmam a masculinidade tóxica, como exposto na categoria ante-
rior, aqui, percebemos que o matrimônio e a exploração do trabalho 
doméstico andam lado a lado, colaborando com a sujeição e adoecimento 
das mulheres, vistas como um objeto de posse e serventia. As imagens 
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trabalhadas nesta categoria posicionam as mulheres na lógica hetero-
patriarcal: a mulher feita para servir o homem. Esta categoria motivou 
o debate sobre a responsabilização da mulher com os cuidados com o 
outro, tema que assume um papel protagonista no conjunto das imagens 
analisadas nesta categoria. Uma das colaboradoras da pesquisa, mãe e 
recém divorciada, relatou após visualizar as imagens desta categoria 
que “se sentir sobrecarregada é um sentimento negado a nós. Há uma 
normalização dessa situação de desamparo e servidão”. As visuali-
dades desta categoria expressam como as mulheres são exploradas e 
comparadas a máquinas, portanto, facilmente substituíveis. As que vão 
contra esse ideário patriarcal, como mostrado na próxima categoria, são 
classificadas como mulheres indesejadas ou inapropriadas, tendo a sua 
humanidade retirada de suas qualidades essenciais.

Categoria 3
Pressão Estética

Figura 7 Figura 8 Figura 9

Thellesrosa (s.d.)

Elza Ge (2020)

Metal Memes Ancient 
Warrior (2020)
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Constatamos que o tema “pressão estética” foi recorrente nas ima-
gens trabalhadas pelo Grupo. Para as colaboradoras, esta categoria 
resume como o heteropatriarcado impõe uma feminilidade idealizada, 
repudiando as mulheres reais. Nas imagens a aparência física é utili-
zada como arma do discurso machista, uma estratégia para ‘ensinar’ as 
mulheres a se adequarem a padrões de beleza fictícios. Os memes desta 
categoria validam a obsessão feminina pelo controle do peso e sobre 
esse assunto, uma colaboradora, comentou: “o corpo gordo, além de 
ser uma ameaça à estética, é tido como um corpo aberto para opiniões 
alheias e julgamentos que nunca escapam do humor”. O Grupo comentou 
como esse tipo de imagem reforça a insegurança das mulheres e abalam 
sua autoestima, agravando também os casos de depressão e ansiedade. 
Outro debate importante foi como essas imagens reafirmam a educação 
do olhar por um padrão estético, branco, europeu e racista.

Esta foi a categoria (categoria 4) mais numerosa e, definitivamente, o 
conteúdo mais veiculado nos primeiros meses de pandemia. As imagens 
ilustram as muitas formas de construir o imaginário de mulheres como 
inconvenientes, chatas, incompetentes e distraídas. Nos vídeos e imagens 
aparecem formas humorísticas de “enquadrar” as mulheres e controlar seus 
comportamentos. Nesta categoria, se por um lado as mulheres precisam ser 
controladas, por outro, elas também são apresentadas como controladoras. 
Uma das colaboradoras ponderou que as piadas destinadas às mulheres, 
acabam demonstrando a incapacidade masculina de fazer o mínimo enquanto 
sujeito adulto nas responsabilidades do lar e cuidados de si. O grupo 
comentou sobre como alguns homens se sentem incomodados ao serem 
requisitados a realizar os serviços domésticos, porém, não reconhecem 
essas atividades como um trabalho que merece valorização e remuneração. 
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A dimensão discursiva dessas visualidades reforça a diferenciação dos 
papeis de gênero e a responsabilização da mulher pelos cuidados da casa e 
do bem-estar da família. Em tempos de pandemia, as mulheres receberam 
sobrecargas de responsabilidades e as colaboradoras mencionaram que 
as imagens desta categoria foram as que mais se sentiram identificadas.

Categoria 4
Convivência com a Mulher

Figura 10 Figura 11 Figura 12

(““Memes têm até função 
terapêutica”, avalia 
sociólogo”, 2021) Alexandre Pfingstag (2020)

(“Quarentena vira terreno 
fértil para piadas machistas 
sobre casamento,”2020)

Categoria 5
Maternidade

Figura 13 Figura 14

(“Memes explicam o que é ser mãe na 
realidade”, 2016)

Ascona (2020)
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Nesta categoria, uma das colaboradoras - que é mãe -, comentou 
que solicitar o que “os outros têm que fazer, cansa tanto quanto fazer 
muitas coisas”, e complementou: “em todos os memes, vídeos, imagens 
que representam a maternidade, a mulher parece estar sempre sob um 
desgaste emocional enorme, e isso é dito de forma bem naturalizada, 
através do humor”. Sobre os conflitos da maternidade, uma colaboradora 
expressou: “fácil vestir a capa do superpai e satirizar a exaustão materna”. 
Neste momento, refletimos sobre como era impressionante a quantidade 
de memes que depreciam a maternidade, imagens que circulam, inclusive, 
em páginas voltadas às temáticas femininas. Ou seja, os conteúdos são 
compartilhados sem nenhuma problematização ou reflexão sobre o que essas 
imagens revelam e naturalizam, compartilhadas apenas para gerar risos.

Categoria 6
Relações Amorosas

Figura 15 Figura 16 Figura 17

Removeu Você (2019) Funkeiros SP (2020) Feijão com Rapadura 
(2020)

Nesta categoria, a mensagem mais viral foi a forma como os homens 
são “induzidos” ao casamento, um dos alicerces mais poderosos para 
a manutenção da estrutura patriarcal e do poder de opressão sobre as 
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mulheres. Algumas imagens têm a intenção de romantizar o casamento, 
insinuando que a submissão é o principal papel a ser executado em uma 
relação, portanto, cabe à mulher resignar-se e fazer o ‘impossível’ para 
viabilizar os sonhos e aspirações dos homens. Outras imagens parecem 
ter sido criadas exclusivamente para posicionar o ciúme como algo 
saudável no relacionamento ou para reforçar a competitividade entre 
mulheres, situações que geraram um debate entre as colaboradoras sobre 
as formas como a romantização do ciúme pode levar às situações de 
violência. Algumas imagens, inclusive, tratam o feminicídio em tom de 
piada e amenizam as violências de gênero. Os diversos vídeos e memes 
desta categoria geraram um misto de irritação e indignação entre as 
colaboradoras, mas, também, identificação, pois algumas disseram já 
ter vivido situações de abusos e violências.

Categoria 7
Agressoras

Figura 18 Figura 19 Figura 20

Professora Leila Pryjma 
(2021)

(““Memes têm até função 
terapêutica”, avalia 
sociólogo”, 2021)

 Esdras MV (2019)

Nessa categoria, a mulher é posicionada como perversa, agressiva ou 
como predadora, aquela que destrói famílias e a vida de “homens de bem”, 
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em virtude de seu poder de sedução e/ou de persuasão. Há imagens de 
mulheres que agridem e matam seus companheiros por situações amenas 
ou que tentam proibir o marido de sair ou de fazer algo, ameaçando-os 
com torturas psicológicas ou violências físicas. As discussões sobre esta 
categoria suscitaram memórias de mulheres que já foram colocadas no 
papel de agressoras, acusadas de forma leviana ou injusta. Estes memes 
parecem ter também a intenção de invisibilizar ou minimizar o estado 
físico, mental e emocional de mulheres que se encontram em estado de 
vulnerabilidade nos relacionamentos. No momento em que analisávamos 
as imagens desta categoria foi importante a preocupação em refletir sobre 
os discursos que invertem as situações factuais, pois, sabemos que as 
violências sexuais e de gênero na sociedade brasileira, país que está entre 
os países que mais matam mulheres e transexuais no mundo, ocorrem 
dentro da estrutura patriarcal e heterossexual.

Categoria 8
Mulheres Fúteis ou Histéricas

Figura 21 Figura 22 Figura 23

Eu detesto mulher 
interesseira (2020) Meme (s.d. -a) Xpdeia (s.d.)

Nesta categoria foram selecionadas imagens de mulheres representa-
das como interesseiras, ou fúteis, e aquelas produzidas para invisibilizá-las 
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ou diminuí-las em suas representatividades políticas. Um dos vídeos 
analisados nesta categoria exibe parte de uma entrevista com o jogador 
Robinho defendendo-se de uma acusação de estupro coletivo, na Itália, 
no qual ele se coloca como vítima de ataques de “mulheres que muitas 
vezes nem são mulheres”, e lamenta: “(...) porque infelizmente existe 
o movimento feminista (…)”. Nesta categoria também acrescentamos 
imagens que satirizam o movimento feminista, mostrando-o como ins-
trumento autoritário de dominação, extremista e desnecessário. Nelas, o 
movimento feminista e suas bases filosóficas são representados como 
irreais e fantasiosas, mostrando mulheres histéricas ou que agem de 
maneira contraditória.

Categoria 9
Misoginia e Transfobia

Figura 24 Figura 25 Figura 26

Meme (s.d. -b) (“Ativistas acusam 
deputado do Paraná de 
homofobia e transfobia 
por postagem sobre Dia 
da Mulher”, 2021)

Twimg (s.d.)

As imagens desta categoria, segundo o Grupo, transformaram o 
“ato de ver” em algo desconfortável e indigesto. Nas imagens e vídeos 
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selecionados, encontramos violência física e psicológica, transfobia e, 
novamente, a naturalização da violência de gênero. Em certo momento, 
as colaboradoras lembraram do vídeo da audiência de julgamento do 
caso de estupro de Mariana Ferrer (Figura 26), algo que gerou um debate 
importante sobre como as imagens pessoais postadas nas redes sociais 
podem servir como uma arma contra as próprias mulheres. Outro vídeo 
que provocou indignação foi o de um grupo evangélico na porta de 
um hospital, orando e tentando impedir que ocorresse o aborto legal 
de uma criança estuprada. Uma das colaboradoras resgatou a imagem 
de um adesivo de carro no período do golpe contra a ex-presidenta 
Dilma Rousseff, que também exemplifica esta situação de agressão 
visual (Figura 24). O grupo foi unânime em afirmar que de todas as 
categorias analisadas, esta era a mais difícil de tratar, pois despertava 
nelas a sensação de vulnerabilidade frente às estruturas e relações de 
poder institucionalizadas.

Considerações Finais

As imagens que foram trabalhadas com o Grupo de colaboradoras 
são mídias que estão na superfície da internet, circulam em pequenos 
e médios círculos sociais, entre pessoas que se encontram por meio 
de aplicativos e páginas na internet. Para montar o acervo imagético, 
buscamos imagens populares e que estavam em evidência no período de 
coleta. Mesmo com este recorte, conseguimos encontrar uma quantidade 
enorme de produtos visuais que reproduzem, repercutem e reatualizam 
a cultura do machismo, naturalizando as violências e os estereótipos de 
gênero. Todas as colaboradoras demonstraram surpresa e, em boa medida, 
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preocupação, dada a enorme quantidade de imagens que foram reunidas 
antecipadamente para servirem como “disparadoras” das conversas.

Verificamos que o Grupo se incomodou com memes sexistas e 
segundo relataram, a reação mais frequente quando entram em contato 
com essas imagens é deixar de seguir as páginas que as publicam, ou 
sair dos grupos que compartilham esses conteúdos. Apenas uma delas 
revelou que participa de algumas páginas majoritariamente masculinas 
e disse atuar nesses espaços como uma infiltrada silenciosa e, algumas 
vezes, já a denunciou o compartilhamento de nudes não autorizados. 
O Grupo concluiu que a naturalização do olhar sobre a condição feminina, 
os estereótipos de gênero, a romantização da violência, a coisificação 
do corpo e a responsabilização da mulher sobre o bem-estar do “outro” 
parecem ser discursos sem muita fundamentação, porém, com muito 
alcance social. São imagens fortemente presentes em seus cotidianos e 
cujos conteúdos acabam se fortalecendo através dos compartilhamentos.

Ao final dos encontros, as colaboradoras comentaram que a expe-
riência de participar da pesquisa transformou o olhar delas sobre os 
memes. Narraram que antes, essas imagens passavam despercebidas, 
ignoradas ou elas não davam a devida atenção, mas, após participarem 
da pesquisa, passaram a perceber a presença marcante dessas mídias ao 
alcance de seus olhos, em seus perfis nas redes sociais e aplicativos de 
comunicação. Esse deslocamento nas formas de ver essas visualidades 
e as reflexões que surgiram nas conversas com o Grupo demonstraram 
que o projeto alcançou seu objetivo principal, isto é, analisar as formas 
de recepção de imagens machistas por parte das mulheres e o que se 
pode aprender com elas. Reconhecemos o papel fundamental dessas 
visualidades para a reprodução de valores e construções sociais que 
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impõem uma hierarquização nas relações de poder e saber das dinâmicas 
que conformam os papeis de gênero nos grupos sociais.

As imagens estudadas demonstraram uma modalidade de humor 
que torna visível a desigualdade de gênero e perpetuam a cultura 
machista. São imagens que buscam o riso fácil, reduzem a gravidade 
de seus conteúdos e relativizam as tensões e violências impetradas às 
mulheres, ridicularizando e inferiorizando o sujeito pelo fato de ser 
mulher. As intenções de discursos presentes nessas visualidades foram 
analisadas como um fenômeno sociológico e cultural, cujas visualidades 
muitas vezes são interpretadas como “bobagens cômicas”, sem grande 
importância. No entanto, as reflexões sugeriram que o humor é algo 
que vai além do simples divertimento.

As discussões geradas com as colaboradoras revelaram a importância 
de analisar esses artefatos culturais como produtos que comunicam visões 
de mundo e que devem ser examinados para além do olhar ingênuo, 
pois, ao circularem em espaços de socialização, inconscientemente, 
moldam atitudes e opiniões, atualizam as estruturas da cultura machista 
e reafirmam o sexismo como base do sistema patriarcal.

Os memes e vídeos analisados mostram evidências do imaginário 
compartilhado e as formas como vemos e somos vistas na sociedade, 
do que rimos e o que acontece quando somos o objeto do riso. São visu-
alidades criadas para aumentar e reforçar estereótipos e nos coube 
perguntar se “vale tudo” na produção dessas imagens que, longe de 
buscarem uma neutralidade, induzem a interpretações rasas e indicam 
que o humor mediado pelas imagens, também faz parte da estrutura 
social, portanto, também está atravessado pelo poder.
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Às avessas do marxismo ou a oposição conceitual 
como a essência da teoria das extensões tecnológicas 

e midiáticas mcluhanianas

Osvando J. de Morais1

Torna-se importante às pesquisas sobre os processos e práticas digi-
tais levantar e fazer novas leituras sobre os fundamentos das ideias de 
Marshall McLuhan com o objetivo de se pensar as atuais experiências 
digitais e também a possibilidade de se encontrar elementos e modelos 
que auxiliem na construção de novos conceitos das atuais mídias ou 
possíveis novas mídias. O objetivo deste ensaio é tentar entender os 
novos modos de fazer e dizer de McLuhan quando projeta suas oposi-
ções conceituais explícitas às ideias marxistas.

Esta ideia ocupa o centro deste trabalho, que discute o contexto 
tecnológico atual. Ressaltamos ainda a ideia de que continuamos na 
defesa da hipótese proposta em outros trabalhos de que não há ainda 
um conceito consolidado de mídia e, por isso mesmo, acreditamos 
na necessidade de compreender e reavaliar as principais ideias deste 
teórico, tendo em conta os elementos revolucionários que compõem a 
sua trajetória e se fazem presente em sua principal obra, Os meios de 
comunicação de massa como extensões do homem , que usamos neste 

1. Doutor em Ciências da Comunicação - Universidade de São Paulo/ECA-USP.
 Professor e Pesquisador UNESP- Bauru-SP.
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e também em outros trabalho para embasar as possíveis novas teorias 
das mídias digitais.

Os debates sobre as definições do conceito tecnológico de mídia 
de McLuhan, se intensificam de maneira mais acelerada através da 
análise comparada sobre as oposições entre os conceitos mcluhanianos 
e marxistas, apontados enfaticamente por Sidnei Finkelstein, exigindo 
um maior cuidado em descrever melhor os processos e usos feitos pelo 
pensador canadense que impõem procedimentos mais descritivos para 
melhor compreendera a atualidade, juntamente com outros autores como 
Lev Manovich e Paul Levinson, por exemplo, que também contribuem 
para se pensar os novos conceitos.

 Independente de questões ideológicas, outro objetivo seria o de 
fundamentar, a complexidade deste processo, em uma dinâmica que 
impõe avaliar as ideias que circularam no século XX, comparando-as 
com o pensamento dos pesquisadores do atual século, por meio de 
levantamento de ideias que contribuem para se pensar as questões 
digitais na atualidade e também consolidar o processo de construção 
dos conceitos midiáticos atuais.

O objetivo deste trabalho é o de comparar conceitos fundamentais 
marxistas e mcluhanianos, por meio dos elementos centrais da obra 
destes dois pensadores, apontando argumentos que possam justificar e 
contribuir, pelo menos parcialmente, com algumas ideias à unificação 
das discussões sobre a teoria das mídias digitais na atualidade. Como já 
afirmamos em outros trabalhos, as teorias das mídias digitais no sentido 
técnico de Marshall McLuhan já apontavam para um imediatismo técnico 
que fazia no século XX interface entre a técnica traduzida nas próteses 
que, percebida por McLuhan de maneira revolucionária, substituíam a 
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função natural ou fisiológica como a grande questão daquele momento 
e que permaneceu e se manteve no XXI.

É este o sentido técnico usado para entender as complexidades que 
incluem na dinâmica das conexões e dos compartilhamentos das mídias 
digitais, um caráter cognitivo, especial por ser sintético e interativo, 
sedimentado na linguagem, mas requerem atenção especial aos conte-
údos triviais e populares. Objetiva-se, nesta nova leitura dos conceitos 
mcluhanianos, um pouco mais centrada e ao mesmo tempo crítica, 
retomar os debates sobre o conceito de mídia.

Poucos pensadores como Marshall McLuhan forneceram tantos 
elementos para se entender e aprofundar as emergências mediáticas, 
digital ou analógica que se impuseram, no contexto dos estudos con-
temporâneos mais recentes. Neste estudo, pode-se optar por envolver 
muitas outras teorias e ainda a atualização dos velhos conceitos, aplicados 
também às novas linguagens digitais, na construção de modelos capazes 
de traduzir e ao mesmo tempo atualizar os avanços tecnológicos como 
se fosse um resgate da história da técnica nos contextos da ciência da 
mídia e da cultura.

 McLuhan ocupou na segunda metade do século XX o lugar de 
um verdadeiro profeta da comunicação. No entanto, ainda há muito a 
ser atualizado sobre o que disse, em sutis ironias sobre a eletrônica e 
automatização. Isto fez com que as suas afirmações e sua maneira de 
escrever ficasse filosoficamente conhecida como mcluhanianismo. São as 
clássicas declarações feitas por McLuhan e aceitas popularmente como 
“comunicação e mensagem, no entanto, exigem uma análise especial, 
sensível e mais atentamente contextualizada.
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 A filosofia, psicologia, sociologia e antropologia usadas construíram 
a base intelectual para McLuhan construísse argumentos sólidos sobre 
o homem fragmentado, efeito destrutivo provocado pelo pensamento 
racional na era pós Gutenberg. Com suas ideias e teorias faz a seu 
modo uma supressão do tempo e do espaço. No entanto, em diversos 
momentos no A galáxia de Gutenberg classifica esse mesmo homem 
com integral, intuitivo e irracional. Mesmo com críticas e contradições 
os conceitos culminarão em grandes contribuições, mestrando a neces-
sidade de novas justificativas, diante do predomínio ou predominância 
da tecnologia eletrônica e da mídia de maneira geral.

A máxima mcluhaniana é a de que “o meio é a mensagem”, dando 
pouca importância ao conteúdo e seu papel está em desafiar a ordem 
estabelecida, própria dos revolucionários como McLuhan que propõe 
uma nova maneira de compreender os media e seus efeitos culturais, 
em um contexto extremamente rico, carregado de tecnologias, impli-
cando reavaliar os órgãos de percepção ou os aparelhos perceptivos, 
em uma nova dinâmica com diferenças tênues entre atividade sensível 
e aparelhos perceptivos, que se reflete na complexidade da linguagem 
e predisposição sensorial.

Para McLuhan a revolução dos meios massivos institui uma nova 
filosofia que cria condições e faz surgir o homem-televisão sem arte, 
sem cultura e sem sentido, necessitando somente das mensagens que 
são levadas pelo tubo da tv que como extensão completam os sentidos 
humanos. Portanto, com uma simples leitura de seu referencial teórico 
basta para revelar seus autores como os grandes temas do século XX e 
que, camuflados em outras nomenclaturas, permanecem no atual século, 
provando a atualidade de suas abordagens (McLuhan, 2015).
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Por exemplo, quando McLuhan analisa os efeitos da imprensa nas 
mudanças sociais, passando pelo mundo impresso criado por Gutenberg, 
aproveita para aprofundar os estudos dos efeitos do livro e da arte no 
individualismo, na solidão, no isolamento e fragmentação do homem, 
elevando a televisão como a responsável por resgatar o humano em todos 
esses estados. Assim, em o pensamento teórico a literatura e a cultura 
tornam-se coisas inúteis do passado, pois seu mundo é o mundo elétrico, 
cabendo dentro dele somente a televisão com seus feitos e efeitos na 
revolução cultural, política e social ou todas interligadas.

Os conceitos mcluhanianos antecedem em quase meio século a 
idade das Redes. As questões que são discutas hoje são atualizações de 
McLuhan. Os debates são quase os mesmos, as suas justificativas da 
revolução tecnológica como um hino ao aumento constante de veloci-
dade a suprimir tudo, tempo e espaço continuam atuais.

Portanto, os rastros das tecnologias do século XX que trouxeram 
para o cenário mundial, não somente as tão esperadas inovações em tudo 
que havia até então, mas também ajustando a dinâmica que mostrou o 
domínio total da televisão, sobrepondo-se aos outros meios. Pretende-se 
neste ensaio, centrando especificamente as ideias de McLuhan sobre a 
televisão como um meio que merece todas as atenções nas teorias que 
o projetam com o sentido e a importância da revolução de suas ideias, 
relacionadas, principalmente aos meios técnicos de produção e trans-
missão de mensagens, forçando, inclusive, uma reavaliação teórica, 
inaugurando outras vias de investigação com outras justificativas para 
se repensar os processos e as práticas com invenções incríveis como 
por exemplo “o meio é a mensagem” que podem e devem ser lidas 
ideologicamente .
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O Espelho Mcluhaniano: tecnologias e conceitos marxistas invertidos

McLuhan, em seu início como intelectual erudito, provocou indaga-
ções sobre os caminhos e futuro não só da televisão no contexto norte-a-
mericano e canadense, mas também sobre todo o conteúdo veiculado pelos 
media, da forma como o conhecemos: filmes, propaganda, telenovelas, 
programas de auditório, shows. Se a autonomia dos telespectadores 
era muito questionada por diversas teorias, acredita-se que houve, a 
partir da revolução mcluhaniana, uma transformação no pensamento 
sobre as relações dos media como produtores, emissores, receptores 
sobrepostos. Estas mudanças tiveram como origem as influências que 
os media exerciam, ideologicamente de maneira ilimitada, sem ter em 
conta o peso as mensagens que veiculavam. Além disso, essas mudanças 
elevaram e muito o número de possibilidades, promovendo a democra-
tização da televisão como sistema, trazendo em seu bojo alterações no 
processo a possibilidade de ameaçar a hegemonia das outras grandes 
redes, detendo a maior parte desse lucrativo mercado. No entanto, no 
contexto canadense e norte americano, percebeu-se um novo cenário, 
transformando a realidade da televisão com as mudanças que virão 
no arcabouço de novas tecnologias, antecipadamente alardeadas por 
McLuhan. São tecnologias novas que trazem originalidade e criação, 
cobrindo os diversos aspectos que envolvem a dinâmica dessa passagem 
da televisão para as mídias digitais, por exemplo (McLuhan, 2015).

Porém, é preciso analisar criteriosamente as mudanças e atualizações 
no sistema novo para se entender melhor como esse processo se dará 
e o que de fato mudará em termos, não só de atualização teórica, mas 
também no que diz respeito às inúmeras possibilidades de transformação 
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em todo a mídia conhecida ou nova que requer mudanças, num contexto 
em que a tecnologia está na ordem das imposições. Estes processos 
provocaram no digital a valorização de experiências já consagradas 
dessa transformação: as múltiplas possibilidades de interação que o 
novo sempre promete, com respostas ilimitadas nesse panorama que 
se desenha diante dos avanços que estão por vir – espacial e temporal 
– dos meios massivos (Finkelstein, 1969, pp. 15-16).

Neste sentido, as ideias de McLuhan como síntese ou fusão revo-
lucionária, em um processo que viveu uma ruptura marcante com o 
surgimento da televisão que cumpriu importante papel para muitas 
pessoas e se constituiu no mais massivo meio para se obter informação 
e, também, de acesso ao lazer. No entanto, sua atuação ou programação, 
em muitos casos, tenha sido de gosto duvidoso. Mas, não se está aqui 
– neste texto – discutindo a qualidade televisa da programação que as 
emissoras veiculavam. A ideia não é essa, mas sim analisar e comparar 
as possibilidades e contribuições de McLuhan na atualização do atual 
sistema midiático-digital.

Foi importante para que McLuhan pudesse pensar os media anali-
sar a publicidade combinar à segmentação do público que se desejava 
atingir e que este poderia dar respostas objetivas e imediatas. Este 
autor percebeu que isso poderia afetar o cotidiano das pessoas e, o mais 
importante, seu desejo de consumo. Descobriu que havia um consu-
midor nem muito passivo, nem ativo totalmente, mas sua capacidade 
de resposta seria quase imediata, conforme a tecnologia usada e os 
condicionamentos como frutos. Certamente, estas novas possibilidades 
o ajudaram a pensar e a formatar um novo perfil de público em relação 
ao consumo dos bens simbólicos. Logo, antecipou que o público não 
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era um mero receptor, mas um coprodutor que participa. McLuhan 
justapõe as diferentes áreas em que emerge a cultura popular como 
uma nova realidade tangível, no contexto geográfico, novos modos de 
intercâmbio entre produtor e consumidor, e a nascente interatividade 
como produto das extensões que tem a capacidade de transformar as 
realidades e seus papéis na sociedade.

Deste modo, pode-se comparar o fluxo da mediação digital hoje, que 
teria nascido da alteração da relação da televisão com quem a assiste, 
recuperando certas sutilezas pela imposição de conteúdo nem sempre 
percebida. A ideia do “meio é a mensagem” obrigará o produtor a se 
especializar continuamente, a fim de reformular o que produz e inserir 
como palavra de ordem nesse novo universo a imagem de um teles-
pectador omnipresente, o manipulando com um mundo de símbolos e 
frases engenhosas que definem padrões de conduta.

Para compreender melhor o sentido e a importância da revolução de 
McLuhan, extremamente dinâmica, as extensões como complexo sistema 
que proporcionará transformações em todos os níveis. Neste processo, 
no contexto digital, implicará em ajustes não só técnicos, mas também 
de conteúdos veiculados como ferramenta a favor das intenções do 
meio. Esta realidade forçou os pensadores dos media a refletirem sobre 
o que estão produzindo e como o público está recebendo os produtos.

Podemos deduzir que as extensões tecnológicas como mídia, pro-
duzem um novo diálogo entre produtor e consumidor, inclusive, com 
todos os agentes envolvidos neste processo midiático. É importante e 
necessário neste momento, lembrar a definição mcluhaniana de medium 
como qualquer tecnologia que “crie extensões”. Tal discussão é neces-
sária em virtude de apontar novos caminhos para se pensar os media 
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como um todo. Além disso, fica evidente que será preciso repensar os 
modos de produção, veiculação e apropriação de mensagens. Esta dis-
cussão inaugurou outras linhas de investigação ao explorar uma nova 
variedade de ideias e, juntamente com os efeitos da técnica, que podem 
propiciar o surgimento de novas teorias que justificaram e repensaram 
os processos e as práticas mediáticas, necessárias para fundamentar os 
conceitos sobre as trocas de mensagens, presentes na dinâmica social, 
representando e aglutinando simbolicamente o mundo, pois os mass 
media, como o próprio nome sugere, aglutinam o público nesta mesma 
condição (McLuhan, 2015 ).

Quando uma nova tecnologia penetra na sociedade satura e ao mesmo 
tempo modifica o sistema midiático e o público. No entanto, as teorias 
mcluhanianas basilares de extensão vão ao encontro desse novo, como a 
internet no final do século XX, forçosamente ganhou novos reforços em 
sua base teórica. Seria interessante pensar a internet como o resultado 
de um processo evolutivo a partir da versão de extensões que exigiriam 
algo diverso uma nova teoria que teria o sentido ecológico midiático 
para dar conta dessa evolução, a fim de que esse processo pudesse ser 
devidamente analisado e entendido (McLuhan, 2005, pp. 137-140).

A importância dos estudos das tecnologias como extensões está em 
analisar a aceleração de processos e recuperar as sutilezas da linguagem 
audiovisual, pois as pessoas as possibilidades expressivas em práticas, 
estão prontas para agir, editar, transformar e, naturalmente, responder 
imediatamente a algum tipo de impulso ou provocação geradora de 
algum tipo de emoção, chegando a algum limite de seu conhecimento 
ou da própria linguagem. Nesse sentido, é que as teorias de McLuhan 
poderiam vir ao encontro do contexto atual em que processos mediáticos 
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transformaram-se em linguagem ou sinais, exemplificados pelo próprio 
autor, depois em mímica, tal como pensamos ou aplicamos no cinema, 
teatro, jornalismo e televisão. Para McLuhan tudo que compõe e forma 
o pensamento é interessante porque faz com que se esqueça os aspectos 
comuns dos media, tais como os conhecemos. Trata-se de uma técnica 
da informação. Parte das teorias sobre os mas media se detém em seus 
efeitos dos sobre a sociedade e, aplicando os estudos desses mesmos 
efeitos nos processos que estendem ou prolongam algum sentido da 
mente humana. Estão características devem ser profundamente estudadas 
e analisada para que se consiga uma descrição exata do medium que só 
existe devido a tudo que se relaciona a ele. Assim, o desenvolvimento 
da teoria pretendida por McLuhan não é outra coisa senão sublinhar 
o fenômeno da técnica que cria ao seu redor uma necessidade e exige 
prioridade por uma resposta a curto prazo, quase imediato. Portanto, 
o efeito imediato teria a impossibilidade de controlar os mass media 
eletrônicos que estão em processo, ocupando-se em levar às pessoas 
algum tipo de efeito estranho e extremamente provocador. No sentido 
não só de atualizar, mas desenvolver, no novo contexto, um entendi-
mento amplo das possibilidades que transformarão os outros media, 
de maneira geral (McLuhan, 2015). Deste modo, costuma-se dizer 
que as coisas que evolvem o humano são irreversivelmente compostas 
de extensões. Portanto, a tecnologia que está onipresente na vida das 
pessoas surgiu trazendo uma aparência de futuro, em seu bojo, efeitos 
produzidos, plenamente integrados, num quase presente nas culturas 
existentes por meio das extensões, estimulando, de certo modo, uma 
inserção de uma nova mídia. Se bem que essa inserção é uma questão 
bem mais complicada e não pretendemos discuti-la no momento, porque 
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requer uma amplitude de abordagem que desviaria o centro de nossa 
análise (McLuhan, 1976, p. 21).

A revolução tecnológica aponta e atua em direção às grandes 
cidades, uma vez que o contexto global evidencia que o homem está 
profundamente integrado às mídias, juntamente com as conexões que 
essas mesmas mídias permitem estabelecer em quase todos os sentidos. 
E, retomando a discussão sobre o tribal e os efeitos midiáticos que esse 
poder vem revolucionando na sociedade tecnológica, podemos dizer que 
o processo – agora, no século XXI – se dá quase que individualmente e 
não mais como fenômeno grupal. Esta situação torna patente à realidade, 
no contexto dos atuais agrupamentos humanos, visto que já no final dos 
anos 80, no século passado, já se falava categoricamente no isolamento 
como um processo a que o homem estaria sujeito nos grandes centros 
urbanos. No entanto, Marx e McLuhan acreditavam que as qualidades 
tribais perdidas reaparecerão, futuramente nas sociedades.

 Tal isolamento tornou-se impositivo – inclusive por uma questão 
de segurança, evita-se sair de casa, é a informação que chega aos lares, 
via web, televisão, celulares e por todos meios interativos possíveis. 
Agora, as experiências são quase que individuais e mesmo os compar-
tilhamentos através da Internet ficam no plano do intangível, virtual, à 
distância. Isso não significa dizer que nessas experiências não estejam 
explícitas as trocas culturais e processos de persuasão e convencimento, 
questões que levam a analisar a ineficácia das ideias de McLuhan no 
sentido ideológico.

As várias abordagens dos media, principalmente as que discutem a 
vulnerabilidade ou invulnerabilidade das pessoas, diante de seus efeitos, 
não só na vida das pessoas que estão se relacionando em grupo, mas 
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daquelas que estão em processo de isolamento. Há classes antagônicas, 
em que a mais forte tira proveito da mais fraca, utilizando as tecnologias. 
Estas são as próteses, sejam elas pequenas ou invisíveis, adaptáveis, 
dissimuladas ou inseridas, incrustadas nos ouvidos, intensificando a 
exploração, possibilitando ver novos sentidos e ampliar a teoria mcluha-
niana dos efeitos dos mass media. Portanto, as dimensões desses efeitos 
fazem lembrar que McLuhan pensou a televisão como um artefato, uma 
máquina que codifica e transmite mensagens com sons e imagens, desen-
volvendo e evoluindo continuamente, as suas qualidades técnicas, mas 
não como bem geral, como lucro privado. Em outro sentido, devemos 
entender que a televisão é uma indústria e, como uma indústria, está 
cheia de intenções – sejam elas empresariais, ideológicas ou culturais, 
e essas intenções estão principalmente projetadas, principalmente, nas 
mensagens publicitárias que alimentam essa mesma indústria como 
uma guerra dos mais fortes contra os mais fracos.

A teoria de McLuhan é clara e não se interessa pelas questões políti-
cas: a televisão é constituída de um conjunto de conteúdos construídos 
de vários sentidos, sejam comerciais, culturais ou ideológicos. Reflete 
pouco sobre esses conteúdos, em transe, todos têm acesso a eles, princi-
palmente as crianças que passam muitas horas assistindo aos programas, 
consumindo televisão, e neste consumo está o relacionamento total. 
São os efeitos desses media, tecnologicamente estendidos do sistema 
nervoso central, intensificados no uso da internet.

As ideias de McLuhan e especialmente o conceito de extensão 
se constituem em um processo facilitador e restaurador dos sentidos. 
As próteses são necessárias para que sejam facilitados, por exemplo, o 
consumo, além de suprir anseios e necessidades, sejam eles, espirituais 
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ou básicas para se chegar ao estado feliz das coisas. É exatamente por 
isso que a interatividade, por meio das extensões seduz, pois atua em 
todos os espaços da cultura, do entretenimento e do ideológico, tornan-
do-se mais visível nos espaços massivos e por isso mesmo seduz pela 
capacidade de representar mais pontos de convergências, nos quais os 
media podem se apoiar como modelos de difusão cultural ou negócios 
envolvendo a cultura (McLuhan, 2015, p. 269).

Muitas questões ficarão sem respostas. Há questões fundamentais 
em nossas análises, importantes a serem colocadas em relevo: as ideias 
de McLuhan permanecem atuais como se estivesse antevendo um 
futuro próximo – mesmo diante de uma realidade cada vez mais cruel, 
com a intensificação das redes sociais interativas, as mídias interativas. 
Qual seria o ponto central a ser atualizado nessas teorias? A resposta 
estaria nas atenções no acesso do público ou na participação comuni-
tária? E, como serão os conteúdos gerados pelos próprios usuários? 
Estas são algumas das muitas indagações e que só a prática dessa nova 
realidade, ao longo do tempo, poderá ajudar a responder, incluindo o 
processo ecológico midiático. E quais as atualizações precisariam ser 
feitas para que os efeitos de fato sejam justificados teoricamente? A evo-
lução pela técnica ou a passagem de uma tecnologia a outra transforma, 
envolve todo o sistema que compõe os mass media como a televisão e 
também o sistema de radiodifusão, forjando outras características que 
associadas à velocidade de transmissão e qualidade da imagem e do 
som, além dos chamados efeitos diversificados, provocam um aumento 
muito significativo na eficiência do sistema de radiofrequência, dando 
possibilidades de maior oferta de conteúdos culturais e opções de ser-
viços de toda ordem.
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Ampliando um pouco mais as discussões já feitas, é importante dizer 
que muitas destas discussões estão centradas nos modelos de negócios 
e produção de conteúdo, na legislação, na estética, na programação e 
na cultura efetivamente televisivas como tipos de processos de inter-
dependência instantânea. Dentro destas abordagens, percebe-se que há 
uma implementação ou uma possibilidade cada vez mais rápida, que 
significa muito mais o domínio da produção do que realmente uma 
revolução dos mass media.

Nestes desdobramentos sobre o centro de nossa atenção, ressaltando 
um pouco mais o processo em que se baseia a informação. É nesse 
sentido que reavaliamos a apropriação de nossos sentidos através das 
extensões, ligadas ou não diretamente ao sistema nervoso central humano, 
forjam a apropriação de novos valores estéticos, dentro da supremacia 
do audiovisual televisivo nominado por McLuhan. Além de alterar 
também os modos de apreensão do conteúdo, esta talvez seja a grande 
contribuição das ideias mcluhanianas sobre os prolongamentos como a 
passagem do homem fragmentado de Gutenberg ao homem integral dos 
media eletrônicos como interação entre os media e àqueles que também 
estão em sintonia de maneira permeável (McLuhan, 2005).

Deve-se ressaltar que esta permeabilidade, ao ser adotada como mais 
uma possibilidade, não ficará restrita a simples ampliação do sistema 
nervoso central, mas será algo mais amplo, diversificado, dinâmico. A 
proposta teórica de McLuhan leva a crer que, na construção de um espaço 
mediático realmente democrático, o usuário poderá não somente assistir, 
mas produzir conteúdos e inseri-los no espaço mediático de massa de sua 
escolha. Será deste processo que sairão nos novos conceitos, as novas 
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linguagens e as novas produções, ou a nova linguagem como síntese 
de linguagens como caminho para atualização teórica?

Na atualidade, os media realizam um diálogo multidirecional, abrem 
espaço para uma interação entre os media. Atingem a vida cotidiana 
das pessoas, justificando o conceito de mídia de McLuhan como “tudo 
que se relaciona com o meio “e que se pode organizar as sociedades 
midiáticas em torno do bem comum, acima da propriedade privada e 
dos negócios lucrativos. A mídia com sua grade de programação pro-
cura primeiramente o lucro e assim entreter, recriar a realidade e tirar 
os media da atual condição que, como a televisão não mudou comple-
tamente para uma realidade multidirecional, é dissimulada e integrada 
tecnicamente, estabelecendo um diálogo no imenso mar informativo, 
exigindo, de fato, ajustes técnicos e uma nova postura que permitirá 
incorporar o homem em toda a sua humanidade. No sentido mcluhaniano, 
o racional é um obstáculo, deve-se trocar as mentes conscientes pelas 
carícias cinestésicas. Só assim é possível levar cada pessoa ao mundo 
feliz dos mass media eletrônicos e não apenas buscar informações e 
aceita-las passivamente, como ocorreu, num primeiro momento, com 
a televisão. Contraditoriamente, uma saída interessante seria buscar 
soluções a partir da participação ativa e assim atender as necessidades 
reais do telespectador, por exemplo, quando este preenche os espaços 
com a interatividade, encontra soluções para os problemas que o aflige 
(McLuhan, 2015, pp. 307-309).

Para McLuhan só assim a televisão poderá aprimorar e evoluir como 
linguagem e poderá suplantar as culturas locais, dominados externa-
mente por meio de diversão importada e barata para chegar daqui a 
algum tempo ao ideal como medium de massa. Além disso, deve-se 



1191

meistudies

relembrar que uma das características de um medium de massa é o fato 
de uma única informação partir de um único emissor para milhões de 
receptores ao mesmo tempo. Assim, ressaltamos que a televisão não 
mudará as características gerais dos media de massa, mas poderá se 
democratizar como veículo – não por trazer conteúdos em quantidade 
descomunal para um grande público, mas por mantê-lo alienado sempre 
da realidade social e política.

No entanto, alienado não tem a capacidade de dar respostas ime-
diatas ou simultâneas através da televisão, age sem reagir. McLuhan 
usou as histórias policias e as guerra coloniais para pensar teorias que 
explicassem, e ao mesmo tempo justificassem estes processos rápidos 
de mudanças de comportamento, em um processo de iniciação à era 
industrial. Por exemplo, os conceitos de extensão, prolongamentos, 
agilidade e trocas culturais estão sempre presentes quando se pretende 
chegar à essência propriamente dita da revolução mcluhaniana com 
uma espécie de dogma ocidental. Um dos temas mais desenvolvido 
por McLuhan em relação à televisão, são os efeitos dos meios como 
extrema relevância para atingirem as questões essenciais dos indivíduos 
e das populações, controladas por ondas de rádio e TV.

Portanto, as mídias com suas potencialidades e seus efeitos invisí-
veis como os prolongamentos do sistema nervoso central, aplicados ao 
telespectador padrão que ainda tem relevância, devem ser repensadas e 
justificadas em termos de atualização teórica às questões digitais. Neste 
sentido, não seria exagero propor um retorno às visões de McLuhan 
que ao iniciar seus estudos não apenas dos efeitos da tecnologia que 
forneceram elementos para revolucionar a forma de fazer e pensar a 
televisão, mas também avaliar a alienação mcluhaniana que inclui os 
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sentidos e maneiras padronizadas de receber informação e outros con-
teúdos, desconsiderando e flexibilizando o desejo humano de liberdade. 
Neste mesmo sentido, Schettino (2007) afirma que o atual modismo 
do conceito de extensão vem com o sentido de dotar o receptor de um 
ou vários media da competência de se submeter em processo contínuo. 
As ações deste telespectador imaginário estão carregadas de signifi-
cados subjetivos que traduzem a sua conduta combinada à dos media 
com os quais interage, ultrapassando as fronteiras da subjetividade 
como processo de interpretação da conduta dos outros, para se chegar 
à intersubjetividade.

Discussões Circunstanciais ou a Impossibilidade de Concluir

Não é o bastante nominar ou transcrever os inúmeros conceitos 
que McLuhan criou. Uma grande maioria deles estão ainda em uso de 
diversas maneiras, implícita ou explicitamente que demandarão de mais 
alguns anos de experiências e amadurecimento para se chegar à sua 
abrangência, à sua essência que inclui atualizações no contexto do atual 
século. Mas seus sentidos imediatos, encontram-se na capacidade do 
telespectador, não só de assistir televisão, mas também de participação 
quando executa um papel supostamente ativo no processo midiático.

 É uma obviedade dizer que não são os meios fisicamente que se 
constituem como extensões, mas a habilidade de criá-los e manipulá-los. 
Estes sentidos apontados primeiramente por Sidney Finkelstein foram 
muito pouco explorados criticamente dentro das múltiplas possibilida-
des da obra mcluhaniana. Há muitos exemplos atualíssimos: Facebook, 
WhatsApp, Twitter. Estas redes sociais foram criadas de o intuito de 
manipulação. Indaga-se quais seriam os limites das teorias de McLuhan 
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em decorrência da amplitude das capacidades de suas ideias, possivel-
mente derivadas de seu repertório inventivo próprio. Estamos a lidar no 
atual século com uma tecnologia que inova de maneira rápida, e suas 
potencialidades ainda perduram como incógnitas nas mídias digitais 
cujos efeitos atingem mais diretamente as pessoas comuns.

Neste aspecto, parece ser um bom começo comparar a televisão 
com a Internet na utilização das teorias e conceitos mcluhanianos, 
incorporando os resultados dos estudos dos efeitos, aplicados aos media 
atuais que deverão aparecer em breve. Por exemplo, seria interessante 
se estes resultados aparecessem juntamente com teorias que dessem 
conta e que fundamentassem as ações e efeitos provocados, não somente 
como fenômenos estatísticos, mas como resultados. É temeroso repen-
sar, sem a necessária cautela, a televisão neste momento de plena ação 
prática e mudanças contínuas. Pode-se correr o risco de exercício de 
mera futurologia.

No século atual, as mudanças tecnológicas atingem nossa capaci-
dade de ler e perceber e ainda os nossos modos de ver e fazer televi-
são. Os argumentos disponíveis são apenas uma solução paliativa e 
momentânea à grande maioria das análises dos produtos televisivos que 
serão veiculados ou exibidos em tela com formatos e graus diversos 
(McLuhan, 2005, p. 87).

McLuhan acreditava que a televisão seria revolucionária eterna-
mente, mesmo diante de capacidade de antevisão em relação às novas 
tecnologias e às plataformas convergentes. O mundo da guerra fria criou 
armadilhas e os exemplos são convincentes e ilustrativos, não carecem 
de análises aprofundadas as questões ideológicas, sociais e históricas 
que permanecem no século XXI. As afirmações de McLuhan parecem 
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ironias ao dizer que todos os progressos tecnológicos são provenientes 
do militarismo e da guerra, pois é guerreando contra um país atrasado 
o ajudamos a progredir. E esta não é a única máxima da moral de 
McLuhan. Há muitas outras que surpreendem: “Por que lamentarmos 
que uma potência lance bombas de napalm sobre os camponeses de um 
pequeno país do sudeste da Asia?” Preferimos acreditar em uma ironia 
de mal gosto. Alguns outros exemplos poderiam ajudar a compreender 
melhor, no que diz respeito aos fenômenos associados às extensões e 
próteses como prolongamentos de sentidos, atualizados nas análises da 
televisão no momento atual de enfrentamento com a internet, segmen-
tada em redes (Finkelstein, 1969).

Não há uma única teoria que possa subsidiar todos os fenômenos 
dos media e especialmente os televisivos. Somente as experiências 
que ainda estão sendo realizadas, ou por vir, trarão respostas. Na atual 
circunstância, no conjunto das redes sociais considerados um mix de 
mídias convergentes, juntamente com todo o seu entorno tecnológico, 
talvez seja possível repensar os postulados de McLuhan como um mix 
de teorias para dar conta da multiplicidade de fenômenos. Estas são as 
intersecções mcluhanianas a exigir um diálogo constante entre as suas 
teorias e conceitos. No entanto, deve-se compreender os media em seu 
sentido mais importante que é o político carregado de ideologias, mani-
pulador de realidades, sejam nas formas artísticas, sejam nas mensagens.

Portanto, a natureza interdisciplinar das ideias de McLuhan aponta 
para alguns caminhos na difícil superação dos obstáculos presentes 
desde o começo em seus debates. Há muitas contradições ou “esqueci-
mentos” que a transformação da sociedade é feita através de mensagens 
que circulam entre os indivíduos que acessam os meios massivos e 
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tecnológicos como extensões, capazes de revolucionar a sociedade e a 
cultura, que representam e refletem simbolicamente o mundo. Antes, 
os mass media, como o próprio termo já denota, aglutinavam públicos. 
Agora, os públicos são fragmentados em segmentos estanques, cada 
qual a fazer sua própria escolha, selecionando, editando e construindo 
sua programação pessoal, a partir daquela comum produzida e enviada 
a todos. No século XXI, é imperioso repensar as teorias e conceitos 
mcluhanianos para dar conta das análises dos processos atuais em que 
as práticas das relações interpessoal, grupal e coletiva se atualizam em 
novos processos.
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Redes sociales en la elaboración y 
difusión de noticias para medios digitales: 

la influencia de Facebook1

Percy Vargas Martinez2

La investigación expone cómo la red social Facebook influye en la 
elaboración y difusión de noticias de los medios digitales, específica-
mente en el diario “Trome” de Perú, por ser el de mayor circulación a 
nivel nacional y uno de los más activos en su fanpage. En ese sentido, 
es imprescindible tener primero un conocimiento a nivel internacional 
de cómo viene afectando la plataforma a las industrias periodísticas 
de naciones como Australia, Reino Unido y la Unión Europea donde, 
incluso, se han tenido que realizar acuerdos económicos a cambio del 
uso de contenidos noticiosos que generan los medios de comunicación. 
Tras esto, se analiza el caso de este diario en su versión digital, ya que 
la mencionada red social se ha convertido en una de sus principales 
fuentes de tráfico. Se comprueba que el equipo periodístico de este 
medio ha tenido que adecuar la elaboración de sus noticias a las nor-
mas comunitarias que propone dicha plataforma con el objetivo de no 

1. En este artículo se exponen avances de una investigación en curso que se realiza 
para una tesis de licenciatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
(UNMSM).

2. Bachiller en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos (UNMSM).
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ver perjudicada su audiencia y su alcance digital. Se concluye que la 
industria periodística en Perú aún no está lista para enfrentarse direc-
tamente a grandes empresas como Google y Facebook en la búsqueda 
de solicitar alguna retribución económica por el uso de sus contenidos 
noticiosos y que, en caso se intente emprender algún tipo de solicitud, 
esta debería ser abordada en asociación con algún grupo de medios 
digitales de la región.

Desarrollo

Facebook ya no es solo una red social de ocio a la que los usuarios 
acuden para comunicarse con sus amigos, compartir fotografías o videos. 
En la actualidad, esta plataforma sirve de fuente de información para 
su gran comunidad de cerca de 2,18 mil millones de usuarios activos 
(Kemp, 2021) gracias a que, en buena parte, los medios de comuni-
cación comparten constantemente publicaciones y enlaces de noticias 
que previamente pasan por un filtro de verificación periodístico muy 
riguroso para así combatir la masiva difusión de Fake news en la red.

En algunos escenarios del mundo, los medios de comunicación no 
ven con ojos de justicia la relación casi simbiótica que mantienen con 
Facebook. En enero del 2018, esta red social realizó uno de los más 
grandes cambios en su algoritmo con el objetivo de destacar aquel 
contenido en la plataforma que era compartido por amigos, familiares 
y grupos, logrando así que los enlaces de noticias tengan menos expo-
sición en esta red social.

Este cambio fue motivado principalmente por las sugerencias de 
los integrantes de la comunidad que expresaban sentir que el conte-
nido público (publicaciones de empresas, marcas y medios) “estaba 
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desplazando los momentos personales que llevaban a conectarse más 
entre nosotros”, según el post que hizo Mark Zuckerberg en su perfil de 
Facebook (2018), donde justifica las razones del cambio. Esta modifi-
cación también generó que varios medios de comunicación registraran 
una drástica caída en el tráfico de sus sitios web, debido a que acos-
tumbraban a compartir sus enlaces en la plataforma para luego derivar 
a los usuarios a sus propias páginas en línea.

Para citar algunos ejemplos internacionales, el cambio de algoritmo 
generó que Vice Media prescindiera de 250 trabajadores, mientras que 
el Huffington Post redujo un 20% de la plantilla y Buzzfeed, el 15% 
(Dusster, 2019). Por otro lado, solo en España, el tráfico que provenía 
de Facebook en medios como El HuffPost y El Español, sufrió una 
caída de un 50%, según afirma el artículo Así ha afectado a los medios 
españoles el cambio de algoritmo de Facebook (2018).

Este desequilibrio no solo alertó a la industria periodística inter-
nacional sino también a algunos gobiernos del mundo que decidieron 
‘enfrentar’ directamente a la compañía de Mark Zuckerberg en defensa 
de los contenidos originales que generaban los medios de comunica-
ción. Como resultado de esto, se lograron acuerdos económicos entre la 
industria de noticias y Facebook, así como también leyes que defendían 
el derecho de autor, a pesar de las contraproducentes decisiones que 
tomaron las cabezas de estas grandes plataformas.

La Unión Europea y el Derecho de Autor

En marzo de 2019, el Parlamento Europeo aprobó las nuevas normas 
sobre derechos de autor en internet y derechos afines en el mercado 
único digital (2019), que permiten a los editores de noticias y creativos 
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recibir un porcentaje apropiado de los ingresos derivados del uso de 
sus contenidos en plataformas digitales como YouTube, Facebook y 
Google News. De esta forma, las mencionadas empresas se vuelven 
responsables del contenido noticioso y único que alojen en sus platafor-
mas, permitiendo que los editores obtengan el derecho de negociar por 
la publicación de sus productos. Pese a que muchos consideraban que 
la norma acabaría con la libertad de expresión en Internet, la directiva 
europea precisa que está permitido compartir fragmentos de artículos de 
noticias que tengan como fin único el citar, criticar, reseñar o, incluso, 
parodiar. Con esto, se garantiza también que contenidos irónicos que 
actualmente son muy populares, como los memes y los gifs, también 
se puedan seguir compartiendo en línea.

Además, la norma detalla que las plataformas que desarrollan y 
comparten programas informáticos de código abierto, los repositorios 
científicos e enciclopedias en línea sin fines de lucro, están excluidas 
de la norma que regula el uso del contenido original, lo que significaba 
que Wikipedia podía seguir vigente y en línea.

El informe asegura también que, en la actualidad, las grandes 
compañías de internet tienen pocos incentivos para realizar acuerdos 
justos de derechos por los contenidos que utilizan, debido a que no 
eran considerados responsables del contenido subido a la red por sus 
usuarios. Debido a la norma, ahora están obligados a eliminar todo 
aquel contenido que infrinja la legislación de derechos de autor cuando 
el titular de los derechos lo solicita, además de garantizar a los titulares 
una remuneración justa.

Se prevé que con estas indicaciones hacia las grandes empresas, 
aumenten las posibilidades de que los titulares de derechos como músicos, 



1201

meistudies

intérpretes, guionistas, editores de noticias y periodistas puedan lograr 
acuerdos justos de licencia, obteniendo así una remuneración más justa 
por el uso de su material en el campo digital.

La Normativa en Australia

Un escenario distinto se vivió en Australia, donde las autoridades 
decidieron tomar otra vía para presionar a las plataformas digitales. 
En vez de reforzar leyes en defensa de los derechos de autor como se 
hizo en la Unión Europea, el país oceánico emprendió una batalla legal 
contra Facebook y Google, exigiéndoles que se adecuen a un código 
de conducta denominado News Media Bargaining Code, que regulaba 
el dominio que ejercían en detrimento de los medios de comunicación.

En julio del 2019 Tesorería de Australia publicó el Informe final de 
investigación de plataformas digitales (Digital Platforms Inquiry Final 
Report), preparado por la Comisión Australiana de Competencia y 
Consumidores (ACCC). Dentro de sus alcances, se indicaba que leyes, 
políticas y prácticas australianas no estaban acorde con el mundo digital 
de gigantes de búsqueda y las redes sociales. El informe, que estaba 
principalmente enfocado en las preocupaciones de las empresas de 
medios como News Corp Australia; reflejaba que existía un dominio del 
mercado de estas plataformas, respecto a la distribución de contenido y 
la participación publicitaria que generaba una negociación económica 
desigual y una gradual desaparición de los puestos de trabajo de perio-
distas y editores de medios de comunicación (Leaver, 2021).

Asimismo, la modificación y el constante uso del contenido propio de 
los medios de comunicación alertó a las autoridades a tomar cartas en el 
asunto, lo que trajo como consecuencia una rápida reacción de las grandes 
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tecnológicas que ‘amenazaron’ con retirar sus servicios de aquel país. Un 
escenario en el que no podamos ver noticias en Facebook parece poco 
creíble en la actualidad, sin embargo, esto ocurrió en Australia durante 
algunas semanas. La mañana del miércoles 17 de febrero de 2021, la 
empresa de Mark Zuckerberg decidió retirar todos los enlaces de noti-
cias de su plataforma para mostrar su rechazo a la ley ‘antimonopolio’ 
que pretendía instaurar el gobierno de aquel país, según se aprecia en el 
artículo Facebook bloquea las noticias de los medios en Australia (2021).

Tras varias reuniones, en las que incluso participó el mismísimo 
creador de Facebook, finalmente se anunció el 23 de febrero del 2021 
que Facebook y Google pagarían a los medios de comunicación austra-
lianos por utilizar sus contenidos noticiosos en sus plataformas, sentando 
así un precedente en el campo digital de la industria periodística pues 
estas grandes empresas “no solo estaban luchando contra el gobierno 
australiano, sino también contra la implicación de que probablemente 
tendrían que pagar en otros países” (Leaver, 2021).

The Cairncross Review y la Industria Periodística Británica

Lo sucedido en Australia y la Unión Europea, donde Facebook y 
Google se beneficiaban de forma desequilibrada con los contenidos de 
los medios de comunicación, tuvo como antecedente a lo registrado 
en Reino Unido. En marzo de 2018, el Gobierno británico solicitó a la 
economista y periodista Dame Frances Cairncross realizar una revisión 
de la sostenibilidad del periodismo de alta calidad en aquella nación, 
con el objetivo de hallar condiciones que aseguren el futuro de esta 
industria. The Cairncross Review fue el informe donde se detalló el 
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impacto que generaron los motores de búsqueda y las plataformas de 
redes sociales en los medios de comunicación digitales.

Según este estudio, las plataformas utilizaban los contenidos de las 
páginas web de los medios para replicarlas en sus interfaces con un 
formato distinto, en el que solo mostraban fragmentos como el titular, 
fotografía, una breve bajada y el enlace de donde se extraía la noticia. 
Asimismo, el informe precisaba que, para estas grandes empresas, 
utilizar el contenido noticioso en sus plataformas significaba un bene-
ficio también para el medio digital pues permitía que su amplia masa 
de usuarios podría ser redirigida a los sitios periodísticos y así, poten-
cialmente, estos puedan ofrecerles otros tipo de contenido o servicios 
relacionados como, por ejemplo, enlaces de publicidad.

El escenario generó preocupación ante una posible intervención del 
estado británico debido a que el acceso a las noticias en estas plataformas 
podría restringirse. Otro de los escenarios en el que los cibermedios 
consideran estar en desventaja es el relacionado al impacto que sufren 
con los cambios de algoritmos. Según el informe, los hombres de prensa 
sienten que poseen poca información sobre el funcionamiento de los 
algoritmos de Facebook y de los criterios que se toman en cuenta para 
hacer estas modificaciones. Asimismo se detalló que los cibermedios 
destinaban un importante presupuesto para potenciar sus contenidos y 
no verse afectados ante los cambios drásticos. Pese a ello, la implemen-
tación tecnológica y constante actualización no era del todo suficiente.

The Cairncross Review concluye indicando que, si la posición de 
Google y Facebook se mantiene sin cambios, el gobierno debe asegu-
rar de que estas empresas no abusen de su posición ni que amenacen 
la viabilidad de otras industrias. Para llevar a cabo esta acción, se 
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propusieron dos medidas: las negociaciones y el aplicar un código de 
conducta para las grandes plataformas, así como sucedió en Australia. 
Con estas normativas se busca re-equilibrar la relación entre plataformas 
y los medios de comunicación digitales a fin de negociar condiciones 
más equitativas.

En el Perú

Lo que está pasando en el Perú en cuanto a la transformación digital 
acelerada que muestran los diferentes medios de comunicación nos lleva 
a estudiar el proceso de afectación que producen las políticas y cambios 
que Facebook propone para la construcción y publicación de noticias 
en sus respectivas fanpages. Este artículo aborda el comportamiento 
de los medios de comunicación digitales peruanos y su condición para 
afrontar un caso similar a los que se han visto en Australia, Europa y 
Reino Unido.

Se busca determinar también si los cibermedios, con el objetivo de 
no ver reducido el tráfico a sus páginas web que obtienen de Facebook, 
podrían estar modificando sus contenidos y adaptándolos a las propues-
tas y normas comunitarias que propone esta red social. Finalmente, es 
importante analizar la percepción que tienen los editores de los medios 
de comunicación respecto a los escenarios internacionales anteriormente 
expuestos y la posibilidad de tener también un escenario similar en el 
Perú.

Marco Teórico

Fundada en el 2004 para mantener conectados a los estudiantes de 
la Universidad de Harvard, Facebook se ha convertido con el paso de 
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los años en la principal red social a nivel mundial, acumulando más de 
2,18 mil millones de usuarios activos al mes de enero del 2021, según 
el informe Digital 2021 (Kemp, 2021). El mencionado estudio precisa 
también que en Perú existen 27 millones de usuarios activos en redes 
sociales, de los cuales 26 millones conforman una audiencia potencial 
que es influenciada directamente por Facebook a través de sus diversos 
contenidos.

En su página web oficial, Facebook indica que tiene por misión el 
“ofrecer a las personas el poder de crear comunidades y hacer del mundo 
un lugar más conectado”, mediante sus distintas funciones que ha venido 
implementando con el paso del tiempo, de acorde a las necesidades y 
exigencias de sus usuarios. Para usar esta plataforma debemos ceñirnos 
a sus ‘reglas de juego’. La red social de Mark Zuckerberg propone sus 
propias ‘Normas comunitarias’ que se ajustan y modifican constantemente 
para evitar que se compartan en las fanpages algún material o link que 
la compañía pueda considerar ofensivo, violento o inadecuado para su 
comunidad, según sus pautas. En el artículo Las normas comunitarias de 
Facebook se explica que el objetivo de detallar las indicaciones es poner 
en conocimiento lo que está y no está permitido realizar en esta red social.

En caso de que un cibermedio vulnere las ‘Normas comunitarias’ 
de Facebook podría recibir sanciones que van desde la eliminación de 
sus contenidos de la plataforma por ser considerado inapropiado, hasta 
la reducción de la audiencia a la que llegan con sus publicaciones, lo 
que significa que menos usuarios verán lo que comparten en esta red 
social. El caso más extremo equivale a la eliminación de la fanpage 
y con esto una pérdida importante del tráfico que generan los medios 
hacia sus webs, de acuerdo a su dependencia.
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Asimismo, es preciso detallar algunas pautas relacionadas al pro-
grama Facebook Journalism Project, que se encarga de colaborar con 
los medios de comunicación del mundo para fortalecer así conexiones 
entre periodistas y las comunidades para las que trabajan, según su 
propios objetivos. Por otro lado, Facebook asegura que no solo brinda 
asesorías y cursos a los medios de comunicación para que aprovechen 
al máximo las herramientas que brinda sino que también invierte para 
asegurar el desarrollo de un futuro sustentable para las noticias basa-
das en la comunidad y financiar distintas iniciativas que fortalezcan el 
periodismo de calidad.

Según se reporta en su página web, Facebook Journalism Project 
pone a disposición de los editores de medios de comunicación distintos 
artículos con los que buscan dar a conocer las funcionalidades de esta red 
social orientadas al periodismo. Durante la pandemia del coronavirus, 
Facebook anunció la inversión de 100 millones de dólares para ayudar 
al sector noticias y un compromiso previo de 300 millones de dólares 
para asociaciones y programas de periodistas en el mundo.

En América Latina, fueron 44 organizaciones de noticias de 12 países 
las que recibieron entre $10,000 y $40,000 dólares de parte de Facebook 
para que los inviertan en iniciativas de fortalecimiento. En Perú, los 
medios elegidos para recibir el apoyo económico fueron el Diario Trome 
(Empresa Editora El Comercio S.A.) y el diario La República. El anun-
cio fue hecho el pasado 30 junio de 2020 en un artículo publicado en 
su página web (Gurfinkel, 2020).
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Método

Este estudio de tipo descriptivo, se enfoca en explicar, a través del 
análisis de las publicaciones hechas en la fanpage del diario Trome de 
Perú, la influencia de Facebook en su versión digital. Trome es consi-
derado como uno de los diarios digitales de mayor impacto nacional, 
es el más vendido en el país y en habla hispana con 650 mil ejempla-
res diarios a nivel nacional (Machuca, 2019); su fanpage, del mismo 
nombre, es una de las principales y más activas en dentro de la temá-
tica de noticias en el Perú pues, hasta el 24 de septiembre, acumulaba 
1.282.581 de Me gusta y una cifra de 1.877.108 de seguidores.

Es preciso detallar que, si un usuario hace click en el botón Me gusta 
de tu página, éste la seguirá automáticamente y las publicaciones que 
realices aparecerán en su sección de noticias de Facebook. En cambio, 
si se convierte en seguidor de tu fanpage, el usuario podrá recibir noti-
ficaciones y alertas anunciando que compartiste un nuevo contenido 
como videos en vivo y otros enlaces de relevancia, fomentando así una 
mayor interacción con tu comunidad.

En cuanto al método de análisis, se recopilaron las publicaciones 
hechas en la fanpage del diario Trome de Perú, el día 24 de septiembre, 
para cuantificarlas y llegar a conclusiones en torno a estas. Mientras que 
para recopilar la información acerca de rutinas sobre ejercicio periodístico 
y el contexto en el que se desarrollan los medios de comunicación en 
Perú respecto a Facebook, se recogió la experiencia del Jefe de Mesa 
digital del diario Trome, Herbert Holguín, quien ha estado al mando 
de esta plataforma por tres años no consecutivos y ha dirigido su éxito.
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Resultados

Se analizó el contenido publicado en la fanpage en Facebook del 
diario Trome de Perú del día 24 de septiembre del 2019, para conocer 
el tipo de información que se difunde y la cantidad de notas que se 
comparten con su vasta comunidad. Se aprecia que se realizaron publi-
caciones de tres tipos: posts de videos, posts con enlaces de noticias 
y posts con fotografías en las que se comparte contenido noticioso. 
Aquel día, la publicación con mayor interacción en Facebook fue una 
de farándula peruana titulada: “Paula Manzanal matricula a su hijito 
en el mismo colegio de Lionel Messi’, que alcanzó 5634 ‘me gusta’, 
932 comentarios y fue compartida 36 veces.

De acuerdo al recuento, en total se realizaron 314 publicaciones en 
Facebook, de las cuales 256 contenían enlaces de noticias que pertene-
cen a la página web del diario Trome. Dentro de estas publicaciones, 
además, se compartieron 9 fotografías que contenían imágenes y textos 
de hechos noticiosos, 39 videos del mismo tipo y 10 actualizaciones de 
estados, en los que se anunciaba el estreno de videos, más no se incluía 
algún contenido específico que sea necesario destacar. Por otro lado, 
de las 314 publicaciones en Facebook que se hicieron, 110 pertenecen 
a la temática de farándula peruana, 71 a la sección deportes, 47 son 
contenidos de actualidad, 23 son noticias de celebrities, 22 de política 
peruana, 10 noticias de virales, 10 notas internacionales, 8 noticias de 
tecnología, 5 notas policiales y 5 de horóscopo.

En su mayoría, las notas que se comparten en Facebook son notas 
de farándula peruana, las mismas que narran hechos relacionados a 
personajes pintorescos, artistas y programas de la TV, novelas y demás 
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contenido relacionado. Las notas de deportes conforman el segundo 
gran grupo de temáticas de noticias que se comparte en la página de 
Facebook del diario Trome. Contrario a esto, las noticias de policiales 
son una de las que menos se exponen en esta red social, al igual que las 
noticias de horóscopo que ocupan el último lugar de noticias publicadas 
en esta fanpage.

Es importante mencionar que las noticias de policiales, mayoritaria-
mente, relatan hechos de agresiones, asesinatos, muertes y accidentes, 
información que podría ir en contra de las normas comunitarias de 
Facebook que sancionan el compartir contenido de carácter violento 
que pueda afectar a su comunidad de usuarios. Esto no significa que 
el medio deba dejar de escribir sobre esta temática, todo lo contrario. 
Lo que queda claro es que se está evitando compartir dicho contenido 
en su red social oficial pues ese mismo día, se generaron 10 notas poli-
ciales adicionales en la web que no fueron difundidas en la mencionada 
plataforma social.

En esa línea, Holguín señala que las normas que propone Facebook 
se han ido afinando para dar prioridad al contenido de calidad sobre el 
contenido banal y viral que antes era consumido por la audiencia en 
mayor proporción. Señala, además, que el tráfico que le brinda esta 
red social a la versión digital del diario Trome representa el 35% o 
40%, aproximadamente y que el principal acceso de usuarios al sitio 
web continúa siendo a través de Google. Esto indica que el medio aún 
depende en gran medida de la exposición que le brinda Facebook y que 
se verían muy afectados si en algún momento esta plataforma decide 
quitarles notoriedad. Asimismo, confirma que las rutinas periodísticas 
en el equipo digital del diario Trome se han tenido que adaptar a las 
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condiciones que Facebook propone, algo que a su parecer es positivo 
pues se prioriza la difusión de contenido verificado que no invite al 
morbo o incite al odio de minorías. “Hace que los medios se controlen 
y no cometan excesos como en otros espacios no tan normados como 
una edición impresa, la radio o la televisión”, indica. (H. Holguin, 
comunicación personal, 30 de septiembre del 2021).

Al igual que los escenarios de Australia, Reino Unido y la Unión 
Europea, Holguín coincide al indicar que aún es desigual la retribución 
que reciben los medios de comunicación digitales de parte de empresas 
como Facebook y que, en caso pueda darse un contexto similar en el 
Perú donde los medios decidan enfrentar a esta red social, deberían 
tomarse acciones en conjunto con alguna asociación de la región como 
la Sociedad de Diarios de América (GDA) para solicitar en bloque un 
beneficio porque los programas de apoyo al periodismo que ofrece 
Facebook no representan un intercambio justo para el ejercicio de 
esta profesión. “Son migajas para todo lo que representa el contenido 
desarrollado por el periodista y no deberíamos contentarnos con eso”, 
puntualiza.

Conclusiones

Tras lo expuesto, se confirma que la red social Facebook sí influye 
en la creación y publicación de contenido noticioso de la versión digital 
del diario Trome pues los contenidos que se difunden en la fanpage han 
sido previamente adaptados y modificados para evitar que vayan en 
contra de las normas comunitarias y reglas que propone esta red social.
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Asimismo, se determina que existe una percepción de desigualdad 
entre los medios de comunicación peruanos y la retribución económica 
que reciben de parte de las grandes plataformas como Facebook ya que 
los programas de apoyo al periodismo que emprende la empresa de 
Mark Zuckerberg no compensan la labor de verificación y de difusión 
de contenidos de calidad que ejercen los medios día a día.

Finalmente, se recomienda que, en caso de que los medios perua-
nos deseen emprender negociaciones con las grandes empresas como 
Facebook y Google, tal y como sucedió en escenarios internacionales; 
deberían asociarse con algún bloque de medios de comunicación con-
tinental para lograr resultados satisfactorios.
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Kid influencers en YouTube España: análisis visual

José Patricio Pérez-Rufí1

Podemos entender los influencers como prescriptores (Pérez-Curiel & 
Sanz-Marcos, 2019) dentro del ecosistema digital, capaces de impactar 
en la propagación de información o de comportamientos (Bakshy et al., 
2011) y con enorme influencia en las decisiones de compra de sus 
seguidores (Santamaría de la Piedra; Meana Peón, 2017). Entre estos 
influencers encontramos también menores de edad con millones de 
seguidores en plataformas de vídeo online como YouTube. El fenómeno 
de los youtubers menores fascina “como fuente prolija de innovación 
de contenidos y espacio de ensayo de nuevos y frescos estilos comuni-
cativos” (Tur-Viñes, Núñez-Gómez & González-Río, 2018), donde “se 
aprecia el individualismo del menor, quien busca diferenciarse de los 
demás, proyectar una imagen propia e intransferible” (Tur-Viñes et al., 
2019, p. 332). Siendo la principal audiencia de estos contenidos el público 
también menor, es necesario adoptar una actitud crítica y vigilante ante 
aquellos (Feijoo Fernández & Fernández-Gómez, 2021).

La atención de la plataforma a los menores le llevó a desarrollar 
una app específica para este perfil de usuario: YouTube Kids. Según 
Burroughs (2017, p. 2), la aplicación YouTube Kids se lanzó en respuesta 

1. Doctor en Comunicación Audiovisual.
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a la preocupación de los padres por los niños que consumen demasiados 
contenidos de adultos en YouTube, de tal forma que “los padres tienen 
la capacidad de seleccionar un rango de edad y un temporizador para 
la aplicación”. Sin embargo, Burroughs (2017, p. 6) destaca que la app 
se diseñó para impactar en el consumo de contenidos por los menores: 
“YouTube Kids se convierte en un espacio de marca para que los anun-
ciantes tengan rienda suelta para conectarse con menores”.

López-Villafranca y Olmedo-Salar (2019, p. 9) subrayan igualmente 
la perspectiva comercial y publicitaria de la plataforma y concluyen que 
los canales de menores en YouTube se han convertido en “un fenómeno 
que se ha profesionalizado, con vídeos muy elaborados en su postpro-
ducción (…) y que introducen con excesiva naturalidad los productos 
publicitados”. Además, la cercanía con “los espacios de privacidad de 
los youtubers y sus narrativas personales (…) genera una vinculación 
de proximidad emocional con el personaje/personajes”, lo cual puede 
llevar a plantear cómo afecta a los espectadores menores “el mensaje 
de sobreabundancia material”.

Aznar Díaz et al. (2019) abordan un análisis de contenido de los 
canales de niños en YouTube con mayor influencia y subrayan como 
resultado que la mayoría de ellos cuenta con un soporte empresarial 
y lo que parecen fines comerciales, donde la identidad del menor y su 
imagen es objeto de negocio.

Objetivos y Metodología

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis visual 
de una muestra de vídeos producidos por niños youtubers en España, 
con objeto de identificar los componentes del discurso audiovisual y 
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sus referentes, para así poder interpretarlos. Para lograr este objetivo, 
aplicamos una metodología de análisis formal audiovisual sobre una 
muestra tomada a partir de determinadas variables, formada por un 
conjunto de doce vídeos publicados en 2021 procedentes de los tres 
canales de niños y niñas youtubers de España con más seguidores: 
Las Ratitas (23,4 millones de suscriptores), Mikeltube (7,35 millones) 
y SaneuB (7 millones). Dentro de cada canal se seleccionan los cuatro 
vídeos publicados entre enero y agosto de 2021 con mayor número de 
reproducciones.

Hemos de destacar como modelo metodológico el trabajo de López-Vi-
llafranca y Olmedo-Salar (2019), que realiza un análisis de contenido 
de los vídeos producidos por youtubers menores en España y Estados 
Unidos atendiendo a tres grandes categorías: 1) Variables formales 
(incluyendo datos básicos del canal, elementos narrativos audiovisuales 
y fórmulas publicitarias usadas); 2) Variables de contenido (atendiendo 
a género, tipo de vídeo según la temática y producto anunciado); y 3) 
Variables manifiestas, (a partir del análisis del espacio de la acción, el 
contexto y la posibilidad de comentario), según la propuesta de Mon-
tes-Vozmediano et al. (2018), donde se hace un análisis de contenido 
en una muestra de vídeos producidos por adolescentes en YouTube.

Tomamos también en consideración como referencia metodológica 
de análisis formal la propuesta de Pérez-Rufí y Jódar-Marín (2019), 
susceptible de ser adaptada al objeto de estudio y a los objetivos de 
este trabajo.

La metodología de análisis formal audiovisual de esta investigación 
propone la división del análisis en tres apartados: 1) Fase previa: reco-
gemos los datos relativos a la pieza analizada, incluyendo información 
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sobre el canal, títulos de los vídeos seleccionados, fecha de publicación, 
duración, formato y una breve descripción del contenido desarrollado. 
Tendremos en cuenta a la hora de abordar la tipología de los conte-
nidos producidos por niños youtubers las taxonomías propuestas por 
Feijoo Fernández y Fernández-Gómez (2021), López-Villafranca y 
Olmedo-Salar (2019) y Ramos-Serrano y Herrero-Diz (2016), así como 
la más genérica de Pérez-Rufí y Gómez-Pérez (2013); 2) Análisis for-
mal audiovisual: segmentamos la pieza en los planos que la componen 
para observar las cuestiones relacionadas con su articulación formal, 
como la preferencia en las escalas de los encuadres siguiendo la tra-
dición europea de tipos de planos (Millerson, 1991); angulación de la 
cámara; movimientos de cámara; apreciación de la duración media de 
los planos; percepción subjetiva de ritmo (a partir de la duración per-
cibida de los planos, de los movimientos de cámara, del movimiento 
interno del encuadre y de la tensión creada por el contenido); efectos 
de postproducción (VFX, grafismo digital y textos diegéticos o extra-
diegéticos, etc.); 3) Puesta en escena, atendiendo a los elementos que 
habitualmente se han incluido en su análisis: escenografía (artificial o 
natural), composición del encuadre (simétrico o aplicando la regla de 
tercios), iluminación, caracterización (vestuario y maquillaje) e interpre-
tación de los personajes (dirección de la actuación), en estos tres últimos 
evaluando sus intenciones realistas o dramáticas. Una vez realizado el 
análisis interpretaremos y discutiremos los resultados como conclusión 
sobre la articulación formal de las piezas, al tiempo que intentaremos 
alcanzar conclusiones relativas a la identificación de los referentes de 
las piezas analizadas.
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Resultados

Presentamos los resultados obtenidos a través de tres tablas, que se 
corresponden con cada una de las partes en que se estructura la meto-
dología aplicada. Comentamos en primer lugar los aspectos relativos a 
la fase previa de análisis, que contextualiza y categoriza los contenidos 
de los vídeos de la muestra seleccionada.

Tabla 1
Fase previa de análisis de vídeos de youtubers menores en España

VÍDEO Fecha Visitas Duración Formato Descripción

Canal: Las Ratitas

Convierto mi casa en 
un Restaurante de Las 
Ratitas. https://youtu.
be/YIZ_QFcAFdA 

17/01/21 20,2M 11:29:03 Juego

Gisele y Claudia decoran 
la cocina como un 
restaurante de comida de 
rápida y juegan. 

Gisele enseña a Claudia 
que la oscuridad es 
divertida Las Ratitas.
https://youtu.
be/3U8nS96g3ac 

13/02/21 18,6M 06:45:02

Historia 
guionizada/ 
colección 
productos

Claudia tiene miedo a 
la oscuridad. Gisele le 
presenta productos de 
iluminación para niños. 

AMONG US en la 
vida real con Gisele y 
Claudia Las Ratitas.
https://youtu.be/
Uiz_avJ51SY 

22/01/21 9M 06:04:02 Historia 
guionizada

Las Ratitas juegan con su 
madre a superar pruebas 
(de limpieza) simulando 
Among Us.

Gisele y Claudia hacen 
slime Las Ratitas.
https://youtu.be/
ksdUuFjEPlk 

13/03/21 8,9M 09:20:00
Tutorial/ 
historia 
guionizada

Las Ratitas reciben 
una carta misteriosa 
y encuentran los 
componentes para hacer 
slime. 

Canal: MikelTube

Among Us en Familia 
Quien es el Impostor?
https://youtu.
be/5ZidR4jAFno 

09/01/21 6,6M 18:53:11 Gameplay
La familia al completo 
juega al videojuego 
Among Us.

https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
https://youtu.be/3U8nS96g3ac
https://youtu.be/3U8nS96g3ac
https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
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Si el IMPOSTOR Fuera 
un Goo Jit Zu.
https://youtu.be/
SS1vMSny8ks 

11/03/21 4,2M 08:33:01

Historia 
guionizada/ 
Colección 
de 
productos

La familia simula 
jugar a Among Us para 
mostrar una colección de 
juguetes.

24h en Casita par(a) 
Perros ALGO SALE 
MAL.
https://youtu.
be/4FayK3J4oX4 

13/05/21 4M 11:20:14
Historia 
guionizada/ 
Reto

Los hermanos se 
plantean como reto 
permanecer encerrados 
en un transportín para 
perros pero el padre 
boicotea el reto.

Mikel tropieza como 
Lucky Bob.
https://youtu.be/
DHWhMCs5ciA 

16/03/21 2,6M 17:04:10

Historia 
guionizada/ 
Colección 
de 
productos

Los hermanos muestran 
una colección de 
juguetes. 

Canal: SanueB

Peinado a Gisele 
con purpurina glitter 
Saneub.
https://youtu.be/
EnSX1Cjm_eQ 

19/03/21 2,6M 11:39:21 Tutorial

La madre de Las Ratitas 
muestra cómo hacer un 
peinado y maquillaje con 
purpurina. 

Decoramos un huevo 
de pascua con Gisele y 
Claudia Saneub.
https://youtu.be/
hOzvG1yBlOA 

27/03/21 1,7M 15:18:07 Tutorial

La madre de Las Ratitas 
y las niñas muestran 
cómo decorar un huevo 
de pascua. 

Los regalos de la fiesta 
del cumpleaños de 
Gisele.
https://youtu.be/
rldpQq7pnZk 

04/06/21 1,2 M 15:14:08
Colección 
de 
productos

Gisele y su madre 
enseñan los productos 
para hacer manualidades 
que recibió por su 
cumpleaños. 

Pop It de Chocolate 
Fidget SaneuB.
https://youtu.be/
mppjcPvu51w 

07/08/21 1,2M 12:29:15 Tutorial
La madre de Las Ratitas 
les enseña a decorar 
dulces de chocolate. 

Elaboración propia.

La primera y más evidente conclusión a la que lleva la observación 
de los aspectos contextuales de los vídeos analizados es que, aunque 
comentemos estos canales como de niños youtubers o kid influencers en 
YouTube, son canales gestionados por adultos en los que se aprecia una 
gestión de la producción y de la presencia de los productos publicitados 

https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
https://youtu.be/DHWhMCs5ciA
https://youtu.be/DHWhMCs5ciA
https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
https://youtu.be/mppjcPvu51w
https://youtu.be/mppjcPvu51w
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en los vídeos llevada a cabo por dichos adultos, que queremos identi-
ficar como los progenitores de los niños. Además, como veremos, la 
ficcionalización de las escenas representadas (es decir, su guionización) 
y la edición profesional de los vídeos deja en evidencia la intervención 
directísima de los padres y madres, también representados físicamente 
en dichos contenidos.

Comentamos brevemente cada uno de los tres canales seleccionados. 
El canal de Las Ratitas está dedicado a dos niñas hermanas, Gisele y 
Claudia, que recrean escenas y juegan en lo que parece su dormitorio o 
su cuarto de juegos, con la intervención puntual de su madre. El canal 
SanueB cuenta con las mismas niñas como protagonistas, como canal 
secundario de Las Ratitas, pero en este caso el relato está focalizado 
por su madre, que introduce las piezas grabando selfies de sí misma 
antes de dar paso a sus hijas, a las que propone actividades relaciona-
das con manualidades, repostería, etc. El canal Mikeltube tiene a dos 
hermanos, Mikel y Leo, como protagonistas, con la intervención de sus 
padres (apodados Papá Gorila y Mamá Tube) y un hermano pequeño. 
Los vídeos los muestran jugando, haciendo unboxing de paquetes o 
mostrando colecciones de productos en compañía de sus padres.

Podríamos, por lo tanto, concluir que se tratan de canales de YouTube 
dirigidos para un público infantil con personajes también menores de 
edad cómo protagonistas y como ejes del canal, pero con contenidos 
que no están producidos por los menores actantes. Estamos así más 
cerca de los contenidos de entretenimiento creados por productoras 
para medios profesionales con protagonismo de niños que de canales 
de niños usuarios productores de contenidos.
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Los vídeos seleccionados para la muestra contaron (a 26 de agosto 
de 2021) con entre 20 y 9 millones de reproducciones en el canal de 
Las Ratitas, entre 6,6 y 2,6 en el caso de Mikeltube y entre los 2,6 y 
los 1,2 en el canal secundario de Las Ratitas, SanueB. Estos altísimos 
niveles de reproducción en los vídeos seleccionados evidencian el 
enorme éxito de los canales. Aunque no tenemos datos acerca del origen 
de los usuarios que reprodujeron estos vídeos, podemos intuir que estos 
canales cuentan con gran seguimiento no sólo en España, país en el que 
tienen su base, sino también -y con toda probabilidad- en Latinoamérica. 
El merchandising con la marca de los youtubers (principalmente, libros) 
es prueba de la apuesta editorial por unos contenidos muy comerciales.

La amplia duración de los vídeos analizados (de entre 18 y 6 minu-
tos) podría descartar la idea de que en YouTube únicamente triunfan 
los contenidos de muy breve duración. En estos casos las duraciones 
más extensas permiten mayores inserciones publicitarias y una mejor 
monetización de los contenidos, por lo que la producción, como hacen 
muchísimos otros canales de adolescentes y adultos, subordina la dura-
ción, un aspecto fundamental en los contenidos, a criterios comerciales. 
Cuatro de los doce vídeos de la muestra tienen una duración inferior a 
los diez minutos. Los más extensos son los de Mikeltube, con sólo un 
vídeo de duración inferior a los diez minutos. El canal SanueB distri-
buiría vídeos de una duración muy superior al de Las Ratitas.

La atención a los formatos y a los contenidos desarrollados permite 
observar la uniformidad de estos en cuanto a temáticas y géneros. 
En líneas generales observamos el desarrollo de escenas guionizadas 
con los niños como protagonistas que los lleva a encontrarse frente a 
una situación que será la base del vídeo: presentación de producción, 
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unboxing, juegos, retos o tutoriales. Los niños representan de esta 
forma personajes, que no tienen por qué identificarse con su verdadera 
personalidad, que recitan líneas de texto de un guion y ficcionalizan 
así su presencia y su identidad. Aunque se menciona la vida personal 
de los niños (por ejemplo, contando cómo celebraron un cumpleaños), 
los contenidos no giran alrededor de sus vidas privadas, sino que se 
recrean escenas de ficción en las que siguen un guion con mayor o 
menor espontaneidad.

La ficcionalización y la guionización de las escenas representadas y 
la representación de los niños youtubers como personajes llevará incluso, 
como veremos, a la recreación de espacios que simulan ser personales 
pero que no dejan de ser sets para las grabaciones, como ocurre en el 
caso de Las Ratitas.

Podemos añadir que estos vídeos reproducen y recrean situaciones 
en espacios con las que los niños espectadores pueden proyectarse, 
pero que también pueden desear: los juegos domésticos basados en la 
imaginación y en la recreación de roles de adultos se representan en 
estos vídeos con una ingente cantidad de medios. No se trata ya solo 
de jugar a cocinar, sino de recrear un restaurante de McDonalds en una 
cocina con un salón de amplias dimensiones, incluso si se hace desde 
una óptica amateur e infantil con la que los niños espectadores se puedan 
sentir representados. Leo, por ejemplo, juega con un vehículo de cartón 
construido a partir del referente del videojuego Among Us.

Aunque no es el objeto de este trabajo analizar los valores represen-
tados, destacamos la representación de familias que se muestran de una 
manera idealizada: los padres son divertidos y cómplices con los juegos 
de los niños, comparten sus inquietudes y sus intereses, los animan a 
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superarse y a desarrollar su creatividad; todo ello en un ambiente de 
seguridad, amor y protección, en unos escenarios propios de una clase 
social media-alta. Los menores espectadores pueden así desear no sólo 
el universo de juego y diversión que recrean los menores youtubers, 
sino también las relaciones de cariño y seguridad de los protagonistas 
con sus progenitores y los escenarios de sobreabundancia material y 
de artículos de ocio.

Los vídeos de Las Ratitas exponen una conciencia del impacto que 
pueden generar en sus seguidores y los animan a tener hábitos alimen-
ticios saludables o a no realizar actividades de riesgos invitando a sus 
seguidores a contar con la supervisión de un adulto. Claudia muestra 
la comida (cocinada o frita) que servirá en el juego y advierte a sus 
espectadores mirando a cámara: “no lo podéis hacer solos, lo tenéis 
que hacer con vuestra mamá”. No se menciona a la figura paterna en 
relación con la elaboración de la comida. En estos casos podemos intuir 
que la filmación fue realizada por la madre, aunque no aparezca frente 
a la cámara, como hace en los vídeos del canal SanueB.

En líneas generales, identificamos también una intención por implicar 
a los jóvenes seguidores, no solamente invitándolos a dar me gusta a 
los vídeos, seguir en otras redes sociales o suscribirse a su canal, sino 
también a comentar los vídeos (en Instagram, dado que YouTube no 
permite la inserción de comentarios en vídeos de menores) y a etique-
tarlos. La madre de Claudia y Gisele pregunta con frecuencia a los 
espectadores por sus opiniones, sus sugerencias o sus experiencias en 
los tutoriales que abordan en el canal SanueB.

La presentación de productos como base de los formatos representa-
dos aparece de forma más o menos velada en algunos de los vídeos de 
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la muestra: el canal de Mikeltube expone en una breve introducción la 
naturaleza promocional de los vídeos en los que se presentan colecciones 
de juguetes. Más ambigua sería la relación contractual o comercial de 
los contenidos de Las Ratitas o SanueB, en los que no conocemos si los 
productos de manualidades o de iluminación presentados patrocinan 
los vídeos o no. De igual forma, tampoco sabemos el posible acuerdo 
comercial o no con McDonalds en la representación simulada de uno 
de sus restaurantes.

En general, coincidimos con los estudios previos en los que se 
concluía la naturaleza comercial y promocional de los canales de niños 
youtubers (Burroughs, 2017; López-Villafranca & Olmedo-Salar, 2019) 
y en el enfoque orientado hacia el consumo de los productos materiales 
“anunciados”.

El segundo apartado de este trabajo atiende a cuestiones que podría-
mos entender como más técnicas y específicas en un análisis visual, 
en este caso un análisis formal audiovisual. Apuntamos los principales 
resultados en la tabla 2, comentada posteriormente.

Tabla 2
Análisis formal audiovisual de vídeos de youtubers menores en España

VÍDEO
Planos, 
angulación, 
movimiento

Duración 
planos Ritmo Edición, 

postproducción Sonido

Canal: Las Ratitas

Convierto mi 
casa en un 
Restaurante de 
Las Ratitas. 
https://youtu.be/
YIZ_QFcAFdA 

PP, PD, PM. 
Movimiento 
cámara en 
mano constante. 
Angulación 
normal. 

Planos de 
duración media 
(alrededor de 5 
segundos). 

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Toma con 
cortes, jump 
cut. Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Corrige la 
grabación.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes. 

https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
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Gisele enseña 
a Claudia que 
la oscuridad es 
divertida Las 
Ratitas.
https://youtu.
be/3U8nS96g3ac 

PP, PD, PM. 
Movimiento 
cámara en 
mano constante. 
Angulación 
variada.

Planos de 
duración media 
(alrededor de 5 
segundos).

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Toma con 
cortes, jump 
cut. Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Corrige la 
grabación.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

AMONG US en 
la vida real con 
Gisele y Claudia 
Las Ratitas.
https://youtu.be/
Uiz_avJ51SY 

PE, PP, PD, PM. 
Movimiento 
cámara en 
mano constante. 
Angulación 
variada.

Planos de 
duración media 
(alrededor de 5 
segundos).

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Toma con 
cortes, jump 
cut. Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Corrige la 
grabación.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Gisele y Claudia 
hacen slime Las 
Ratitas.
https://youtu.be/
ksdUuFjEPlk 

PE, PP, PD, PM. 
Movimiento 
cámara en 
mano constante. 
Angulación 
variada.

Planos de 
duración media 
(alrededor de 5 
segundos).

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Toma con 
cortes, jump 
cut. Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Corrige la 
grabación.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Canal: MikelTube

Among Us en 
Familia Quien es 
el Impostor?
https://youtu.
be/5ZidR4jAFno 

PE, reencuadres 
digitales, PP, 
PM. Planos fijos, 
zoom digital. 
Angulación 
normal. 
Videojuego.

Planos más 
largos del 
catch. Pantalla 
principal 
videojuego. 

Ritmo frenético, 
planos breves, 
movimiento de 
cámara.

Edición 
profesional. 
Catch. 
Cabecera. 

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Si el 
IMPOSTOR 
Fuera un Goo 
Jit Zu.
https://youtu.be/
SS1vMSny8ks 

PP, PM y PD, 
algunos PE. 
Planos fijos, 
zoom digital. 
Angulación 
normal.

Planos breves, 
duración inferior 
a 3 segundos.

Ritmo frenético, 
planos breves.

Edición 
profesional. 
Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Cabecera.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

24h en Casita par 
Perros ALGO 
SALE MAL.
https://youtu.
be/4FayK3J4oX4 

PM, PP, algunos 
PE. Cámara 
en mano. 
Angulación 
normal.

Planos de 
duración media 
(alrededor de 5 
segundos).

Ritmo frenético, 
planos breves, 
movimiento de 
cámara.

Edición 
profesional. 
Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Cabecera.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Mikel tropieza 
como Lucky 
Bob.
https://youtu.be/
DHWhMCs5ciA 

PM, PM, 
algunos PD y 
PE. Movimiento 
constante, 
zoom digital. 
Angulación 
normal. 

Planos breves, 
duración inferior 
a 3 segundos.

Ritmo frenético, 
planos breves, 
movimiento de 
cámara.

Edición 
profesional. 
Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas. 
Cabecera.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Canal: SanueB

https://youtu.be/3U8nS96g3ac
https://youtu.be/3U8nS96g3ac
https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
https://youtu.be/DHWhMCs5ciA
https://youtu.be/DHWhMCs5ciA


1225

meistudies

Peinado a Gisele 
con purpurina 
glitter Saneub.
https://youtu.be/
EnSX1Cjm_eQ 

PP y PD. 
Plano máster 
en PM, algún 
PE. Selfies. 
Movimiento 
constante, 
cámara en mano. 
Angulación 
variada. 

Duración media 
de planos 
(alrededor de 5 
segundos). 

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Larga toma con 
cortes (jump 
cut). Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Decoramos un 
huevo de pascua 
con Gisele y 
Claudia Saneub.
https://youtu.be/
hOzvG1yBlOA 

PP y PD. 
Plano máster 
en PM, algún 
PE. Selfies. 
Movimiento 
constante, 
cámara en mano. 
Alterna cámara 
fija. Angulación 
variada.

Duración media 
de planos 
(alrededor de 5 
segundos). 

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Larga toma con 
cortes (jump 
cut). Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Los regalos 
de la fiesta del 
cumpleaños de 
Gisele.
https://youtu.be/
rldpQq7pnZk 

PP, PD y 
PM. Selfies. 
Movimiento 
constante, 
cámara en mano. 
Angulación 
variada.

Duración media 
de planos 
(alrededor de 5 
segundos). 

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Larga toma con 
cortes (jump 
cut). Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Pop It de 
Chocolate Fidget 
SaneuB.
https://youtu.be/
mppjcPvu51w 

PP, PD y 
PM. Selfies. 
Movimiento 
constante, 
cámara en mano. 
Angulación 
variada.

Duración media 
de planos 
(alrededor de 5 
segundos). 

Ritmo rápido. 
Movimientos de 
cámara.

Larga toma con 
cortes (jump 
cut). Grafismo y 
efectos insertos. 
Transiciones 
variadas.

Sonido directo, 
música de fondo 
constante, 
efectos sonoros 
frecuentes.

Elaboración propia.

El análisis formal permite reconocer la escasa variedad de modelos 
de producción y de edición que toman los tres canales analizados. La rea-
lización parece extremadamente improvisada -si bien es funcional- en 
los canales de Las Ratitas y SanueB, mientras que la planificación de 
la grabación aparenta un mayor cuidado en el caso de Mikeltube. En 
todos los vídeos la edición, por parte de profesionales o de personas 
formadas en la postproducción de vídeo y con cierto conocimiento de 
la gramática audiovisual, corrige algunos de los errores de unas filma-
ciones que podrían pecar de excesiva improvisación o de un carácter 

https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
https://youtu.be/mppjcPvu51w
https://youtu.be/mppjcPvu51w
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no profesional, al tiempo que unifican el lenguaje, el estilo, las pautas 
formales del canal y, en definitiva, la marca alrededor de los canales.

Repasamos el detalle de los principales resultados que ofrece el aná-
lisis formal. Destacamos, en primer lugar, con respecto a los encuadres, 
angulación y movimientos de cámara (o lo que es lo mismo, la planifi-
cación), que ésta resulta funcional y lejana a una voluntad expresiva o 
artística. Los protagonistas de los vídeos son los niños youtubers y ello 
explica la preferencia por primeros planos y planos medios, capaces de 
llenar el encuadre con sus rostros. Estos encuadres focalizan la atención 
en el discurso del niño y en su actuación, evitando así distracciones. 
Los planos cortos además consiguen un mayor impacto al apuntar expre-
samente hacia los contenidos a los que los espectadores deben dirigir su 
mirada y su atención. Los también muy abundantes planos detalle son 
la opción más evidente para destacar los productos y juguetes que los 
youtubers mostrarán ante cámara. Ocasionalmente encontramos algunos 
planos enteros, que se explican por la necesidad de recoger una acción 
física que implica el encuadre del cuerpo completo o qué contextualizan 
la acción, como ocurre en el jardín de la casa de Mikeltube.

La preferencia por los planos cortos y la evidente cercanía de la 
cámara a los motivos registrados explica el uso de ópticas gran angular 
con alta sensibilidad lumínica, dada la frecuencia de grabaciones en 
interiores o incluso exteriores con muy pocos dispositivos de ilumi-
nación. En el caso de SanueB podemos ver que la madre, que ejerce 
de operadora de cámara, se sirve de una cámara fotográfica compacta, 
en ocasiones con un objetivo tipo macro para los planos detalle. Estos 
planos se alternan en la edición con un plano máster grabado desde un 
soporte (imaginamos que un trípode) que encuadra a los personajes 
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en plano medio. El plano máster de grupo es el usado en el vídeo de 
Mikeltube en el que la familia juega a un videojuego (Among Us), si 
bien se edita en postproducción al ofrecer recortes de este encuadre o 
reencuadres con movimientos zoom realizados en la edición.

Los movimientos de cámara son constantes en casi todos los vídeos 
de la muestra, muy especialmente en el caso de los canales de Las Ratitas 
y SanueB, con planos grabados cámara en mano que exploran el espacio 
y las reacciones de las niñas en todo momento. Aunque pueden crear una 
impresión de dinamismo, espontaneidad y naturalidad, los resultados 
parecen improvisados, sin una planificación previa y pueden llegar a 
provocar reacciones adversas en los espectadores menos acostumbrados 
al visionado de grabaciones sin ninguna estabilidad en la imagen. En 
el caso de Mikeltube, los movimientos también son muy frecuentes, 
aunque funcionales, destacando los muy abundantes reencuadres a modo 
de zoom realizados en postproducción, que centran la atención en los 
niños, en su discurso y en su acción.

La angulación de la cámara en los planos no ofrece resultados 
destacables, más allá de su uso variado y funcional, según las necesi-
dades de la acción. Al margen de una intención expresiva o artística, 
las angulaciones suelen ser normales. La cámara se ajusta a la altura 
de los ojos de los niños y no los registra desde la visión con angulación 
picada del adulto mirando hacia abajo.

La duración media de los planos se mueve dentro de la “normalidad” 
de un discurso de naturaleza televisiva, con tiempos de entre 3 y 5 segun-
dos, siempre en función de las necesidades de la acción. Subrayamos, 
en todo caso, la planificación más precisa y guionizada de Mikeltube, 
con planos que no superan los 2-3 segundos, muy especialmente en los 
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primeros minutos de los vídeos: en el inicio de estos se desarrolla una 
historia guionizada que justifica el desarrollo posterior de los momen-
tos de unboxing, presentación de productos, juegos o retos. Es en estas 
escenas, donde se sigue un guion, los planos son de duración más breve 
y se adaptan mejor a la fórmula de la ficción televisiva o al lenguaje 
rítmico y acelerado de los youtubers adultos.

En el caso de Las Ratitas y SanueB, se aprecia la grabación de 
tomas muy largas en las que se insertan cortes en la edición del vídeo 
para acortar la duración de los planos y conseguir así resultados más 
dinámicos.

La impresión de ritmo es acelerada en todos los vídeos, ya sea porque 
los planos tienen una duración brevísima (como hacen sobre todo los 
vídeos de Mikeltube) o porque el movimiento de cámara es permanente 
y apenas permite la pausa (como hacen los canales de Las Ratitas y 
SanueB). En estos casos el ritmo se explica por ambos motivos antes 
que por el movimiento interno (que no puede descartarse en algunas 
piezas) o por la tensión de la escena representada.

En cuanto a la edición, podemos concluir que se realiza por parte 
de personal especializado y profesional. La edición y la postproducción 
unifican el estilo de los vídeos de cada canal y crean una marca recono-
cible alrededor de los mismos. En el caso de Mikeltube se utiliza una 
breve cabecera. En todos los vídeos se inserta texto extradiegético, es 
decir, recursos de grafismo con texto (con el nombre del canal, nom-
bres de usuarios en Instagram, etc.), además de efectos de grafismo 
sobreimpreso sobre los planos. No se utilizan efectos de tipo VFX ni 
infografía integrada en la acción. Se aplican también transiciones a 
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modo de cortinillas, además de reencuadres digitales y movimientos 
zoom a través del programa de edición.

El cuidado de la edición se aprecia en el corte de las largas tomas 
de los vídeos de Las Ratitas y SanueB, creando efectos de jump cut, o 
en la edición rítmica de los vídeos de Mikeltube ajustada a un guion. 
El esmero en la edición se percibe en los planos que simulan “tomas 
falsas”: se integra grafismo imitando los referentes icónicos del visor de 
una cámara, el plano se edita en blanco y negro y se da paso a un plano 
de un par de segundos de unas barras de color, en ocasiones seguido de 
una transición que imita una interferencia o acompañado de un efecto 
de detención brusca de una pista de sonido, como un scratch realizado 
sobre un disco de vinilo.

Los recursos sonoros son comunes en toda la muestra analizada. 
El sonido se registra en directo y sólo aparece como voz over (es decir, 
en off pero perteneciente a la escena que se graba) cuando es la opera-
dora de cámara (la madre de Las Ratitas) quien registra la escena sin 
mostrarse en ella. La voz en off del padre de Mikeltube advierte en el 
inicio de algunas piezas que se trata de una colaboración comercial con 
una marca. La música es constante como elemento de fondo, marcando 
el tono emocional de la escena, pero sin tener demasiado protagonismo. 
Se trata de música instrumental propia de los fondos sonoros de librerías 
para vídeos de YouTube.

La marca y el estilo de los vídeos de los youtubers menores se 
unifican desde el uso de efectos sonoros que subrayan las acciones de 
los jóvenes protagonistas o destacan determinadas frases o motivos 
encuadrados. Estos efectos sonoros también “introducen” al narratario 
o al espectador de los vídeos al incluir efectos de aplausos, risas o 
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expresiones de asombro, como hacen, por ejemplo, las “risas enlatadas” 
en el caso de las comedias de situación (sit-com). El uso de efectos 
sonoros introducidos en la edición del vídeo es un recurso habitual en 
los vídeos de youtubers adultos, si bien en estos casos se intensifica su 
presencia en el discurso y se destacan aún más.

En definitiva, el análisis formal nos lleva a la idea de que la realización 
y la planificación de los vídeos analizados es funcional y bastante intuitiva 
en términos de aplicación de una gramática audiovisual. Sin embargo, 
la edición de los contenidos y la postproducción en general son mucho 
más sofisticadas y cuidadas y responden a unas pautas que consiguen 
dotar de unidad el estilo o la marca los vídeos producidos y distribuidos 
por cada uno de los canales incluidos en la muestra.

En tercer y último lugar, abordamos el análisis de la puesta en los 
componentes que tradicionalmente se ha asociado a su estudio.

Comentamos muy brevemente los aspectos relacionados con la 
puesta en escena de los vídeos analizados, dada la uniformidad de los 
resultados y el limitado uso que se hace de los posibles recursos que 
podrían aplicarse en la articulación de la puesta en escena. Así, desta-
camos en primer lugar el carácter realista de la escenografía, al punto 
de que todos los escenarios son naturales. Únicamente en el caso del 
vídeo “Convierto mi casa en un Restaurante de Las Ratitas” se intenta 
recrear un escenario artificial, si bien es muy evidente la redecoración 
del escenario materiales y medios al alcance de los niños.
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Tabla 3
Análisis de la puesta en escena de vídeos de youtubers menores en España

VÍDEO Escenografía Composic. Iluminac. Caracteriz. Interpretación

Canal: Las Ratitas

Convierto mi 
casa en un 
Restaurante de 
Las Ratitas. 
https://youtu.be/
YIZ_QFcAFdA 

Natural. 
Realista. 
Interior. 
Recreación de 
espacio para 
juego.

Simétrica Neutra. Realista. 

Vestuario 
realista, 
caracterización 
como 
personajes. 

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática. 

Gisele enseña 
a Claudia que 
la oscuridad es 
divertida Las 
Ratitas.
https://youtu.
be/3U8nS96g3ac 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Uso 
dramático. Realista. 

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

AMONG US en 
la vida real con 
Gisele y Claudia 
Las Ratitas.
https://youtu.be/
Uiz_avJ51SY 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista.

Realista. 
Caracterización 
como personajes 
de videojuego. 

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Gisele y Claudia 
hacen slime Las 
Ratitas.
https://youtu.be/
ksdUuFjEPlk 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Canal: MikelTube

Among Us en 
Familia Quien es 
el Impostor?
https://youtu.
be/5ZidR4jAFno 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica. 
Variable. Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Si el 
IMPOSTOR 
Fuera un Goo 
Jit Zu.
https://youtu.be/
SS1vMSny8ks 

Natural. 
Realista. Interior 
y exterior. 

Simétrica Neutra. Realista.

Realista. 
Caracterización 
como personajes 
de videojuego.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

24h en Casita 
par Perros 
ALGO SALE 
MAL.
https://youtu.
be/4FayK3J4oX4 

Natural. 
Realista. Interior 
y exterior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
https://youtu.be/YIZ_QFcAFdA
https://youtu.be/3U8nS96g3ac
https://youtu.be/3U8nS96g3ac
https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/Uiz_avJ51SY
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/ksdUuFjEPlk
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
https://youtu.be/5ZidR4jAFno
https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/SS1vMSny8ks
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
https://youtu.be/4FayK3J4oX4
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Mikel tropieza 
como Lucky 
Bob.
https://youtu.be/
DHWhMCs5ciA 

Natural. 
Realista. Interior 
y exterior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Canal: SanueB

Peinado a Gisele 
con purpurina 
glitter Saneub.
https://youtu.be/
EnSX1Cjm_eQ 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista.

Realista. 
Tutorial de 
caracterización 
dramática. 

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Decoramos un 
huevo de pascua 
con Gisele y 
Claudia Saneub.
https://youtu.be/
hOzvG1yBlOA 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Los regalos 
de la fiesta del 
cumpleaños de 
Gisele.
https://youtu.be/
rldpQq7pnZk 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Pop It de 
Chocolate 
Fidget SaneuB.
https://youtu.be/
mppjcPvu51w 

Natural. 
Realista. 
Interior.

Simétrica Neutra. Realista. Realista.

Actuación 
exagerada, 
intensa y 
expresiva. 
Dramática.

Elaboración propia.

Los interiores en que se registran las piezas de Las Ratitas y SanueB 
simulan ser espacios de la casa real de la familia, pero intuimos que se 
trata de un set caracterizado como cuarto de juegos y de una cocina y 
un salón que bien pudieran destinarse de forma exclusiva a la grabación 
de los contenidos. Los vídeos de Mikeltube se filman en lo que pare-
cen también escenarios naturales, el hogar de la familia protagonista, 
incluyendo además de planos rodados en interiores, planos rodados en 
exteriores, el jardín de la casa.

La atención a la iluminación no ofrece resultados de interés más allá 
de la mera funcionalidad de los recursos lumínicos, neutros, realistas y 
naturales, sin una intención dramática. Sólo ofrecería alguna variación 

https://youtu.be/DHWhMCs5ciA
https://youtu.be/DHWhMCs5ciA
https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/EnSX1Cjm_eQ
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/hOzvG1yBlOA
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
https://youtu.be/rldpQq7pnZk
https://youtu.be/mppjcPvu51w
https://youtu.be/mppjcPvu51w
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en este sentido la pieza en la que Gisele y Claudia juegan con lámparas 
y objetos luminosos para niños, de nuevo por una cuestión puramente 
funcional y adecuada al relato que se desarrolla.

La composición de los planos tiende a ser simétrica y el motivo de 
interés se sitúa invariablemente en el centro del encuadre, por lo que no 
se aplican normas de composición como la regla de tercios. De nuevo 
la composición responde a una gramática funcional de la imagen y sin 
una intención expresiva. El referente vuelve a ser el propio YouTube 
y los contenidos producidos por youtubers adultos, pero también la 
realización televisiva, que tiende también a centrar a los personajes.

La caracterización de los niños, de nuevo realista, se introduce como 
un elemento activo en el caso en el que el juego y la simulación de 
roles implica el uso del disfraz, como en los vídeos del restaurante de 
Las Ratitas o en las recreaciones de Among Us en la vida real. El tutorial 
de maquillaje y peinado con purpurina de SanueB mostraría el proceso 
de caracterización de la niña youtuber.

La interpretación de los niños youtubers y de los padres que inter-
vienen en las piezas es común de nuevo en todas las analizadas: ésta es 
dramática, en el sentido de que no es realista, sino intensa, exagerada y 
altamente expresiva. La gestualidad y la comunicación verbal puesta al 
servicio de los contenidos de una forma desmedida e intensa lograría 
mantener la atención de los espectadores.

Los referentes son los youtubers adultos, pero también los progra-
mas de televisión protagonizados por niños, con un modelo similar 
de interpretación. Los vídeos analizados representan a menores con 
un desparpajo que podría evidenciar la formación en interpretación 
dramática, como niños actores que serían.
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Podemos, por tanto, concluir que se representan puestas en escena 
naturales, realistas, que se identifican con los espacios personales 
y privados de los youtubers, con sus propias casas. De aquí resulta 
un carácter íntimo y doméstico de los contenidos. Los niños no son 
expuestos a espacios públicos ni desarrollan sus historias guionizadas 
en espacios con escenografía, iluminación o caracterización dramática. 
Éstas se contextualizan así en puestas en escena de simulación o dentro 
del juego, pero siempre en espacios domésticos, familiares y seguros.

Conclusiones

El análisis visual de la muestra seleccionada ofrece unos resultados 
bastante uniformes, en el sentido de que se repiten pautas formales a 
partir de la grabación y edición con medios semiprofesionales: reali-
zación no siempre planificada y en algunos casos incluso improvisada, 
edición ágil y profesional, frecuentes recursos de postproducción y de 
grafismo digital, uso habitual de recursos sonoros que acentúan acciones 
visuales y líneas de diálogo, además de piezas musicales con un sentido 
funcional subordinado al formato desarrollado, con una aplicación con 
intenciones naturalistas y realistas de los diferentes componentes de la 
puesta en escena, a excepción de la interpretación (guionizada y excesiva).

Este uso del lenguaje audiovisual termina por conformar una réplica 
de la gramática del youtuber juvenil, matizada por los modelos de pro-
ducción de contenidos infantiles por parte de la televisión broadcast, 
es decir, los programas de televisión presentados o protagonizados 
por niños. Los referentes son así los contenidos producidos de forma 
profesional por la televisión broadcast, pero también los contenidos de 
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los youtubers profesionalizados integrados dentro de los social media 
entertainment (Cunningham & Craig, 2019).

Debemos apuntar, además, la enorme influencia de los canales de los 
youtubers menores en los canales de otros usuarios menores productores 
de contenido (o con progenitores productores de contenidos). Sólo así 
se explicaría la uniformidad en la aplicación de recursos comunes en 
el registro de las escenas y, muy especialmente, en su edición. Los for-
matos (retos, juegos, presentación de productos, unboxing, gameplays, 
etc.) se repiten en los canales, llegando a replicarse contenidos como 
la simulación de personajes y de tramas del videojuego Among Us “en 
la vida real”, en lo que no deja de ser una moda.

Esta investigación ha puesto el foco en los contenidos producidos 
por los canales de kid influencers en YouTube en España con mayor 
número de seguidores y en aquellos contenidos con mayor número de 
reproducciones. Proponemos para trabajos posteriores la atención a 
aquellos canales con menor número de seguidores o con contenidos 
producidos directamente por menores, sin intervención de adultos, a fin 
de identificar la influencia de los referentes más seguidos y la comuni-
cación de valores que hacen.
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Casas como cápsulas midiáticas durante o 
período pandêmico

Eduardo Campos Pellanda1

No ambiente laboratorial de várias áreas da ciência, costuma-se 
isolar uma parte do objeto de experimento para contrastar com uma 
outra amostra. Depois de um tempo determinado será possível constatar 
alguns resultados derivados da observação. Com raras exceções, é muito 
difícil simular isto em grande escala no campo das ciências sociais, pois 
não se pode parar e isolar a rotina de milhares de pessoas. No início de 
2020 a maioria dos países industrializados foram forçados a confinar 
suas populações em suas casas sem um planejamento necessário para 
esta brusca mudança. Os indivíduos que possuíam um trabalho com base 
em informação e comunicação puderam se adaptar em modo remoto, 
quem não achou substituto teve que se apoiar em economias prévias 
e ajuda dos governos. Independente do modo de sobrevivência, todas 
as casas foram uma espécie de capsula em que a informação chegava 
e saia por vários canais, mas principalmente a internet. O período foi 
uma imersão nos conceitos iniciais de (Lévy, 1996) sobre o ambiente 
virtual em um momento que as plataformas (van Dijck et al., 2018) e o 
software (Manovich, 2013) formam um cenário complexo de interações. 

1. Professor Titular da PUCRS/Brasil, Doutor em Comunicação pela PUCRS. 
Professor convidado do MIT Design Lab. Coordenador do laboratório UBILAB 
de pesquisas aplicadas.
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Os indivíduos não só trabalharam remotamente, mas sociabilizaram, 
compraram mantimentos e se informaram sobre o mundo a partir de 
suas capsulas domésticas. A internet, que nasceu de um projeto militar, 
foi testada no seu limite em um momento de profunda crise global. 
Em uma realidade onde as duas maiores empresas desenvolvedoras 
de sistemas operacionais para dispositivos móveis, Apple e Google, 
que antes da pandemia estavam criando alarmes para os usuários não 
ficarem muito tempo consumindo conteúdos em telas, tiveram que 
presenciar uma realidade em que as pessoas imergiram ainda mais 
dentro do ambiente digital. A preocupação inicial de (Turkle, 2017), 
onde as pessoas se isolavam dentro das telas mesmo que socialmente 
juntas de outros indivíduos, ganhou uma nova conotação dentro desta 
rotina pandêmica. Os bits que entravam e saiam das casas eram os 
responsáveis pela sociedade continuar funcionando economicamente 
e socialmente em uma nova realidade de adaptação ao novo sistema. 
Diversas barreiras pré-estabelecidas de hábitos de consumo foram 
quebradas por necessidades de sobrevivência, como a maior adoção de 
governos digitais, home banking ou e-commerce. Este texto, busca então, 
compreender como este uso da extrema conexão digital pode alterar as 
relações sociais midiáticas no período pós-pandêmico. Além disso, busca 
encontrar os elementos que caracterizaram a eficiência da comunicação 
digital bem como as decorrentes perdas de elementos sociais relativa 
à falta de trocas presenciais.

Pré 2020

Desde o inicio de um contexto de hiperconexão always-on (Pellanda, 
2005) em que a libertação dos fios através da internet móvel possibilitou 
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uma paulatina transformação no ecossistema midiático bem como na 
camada cultural intrínseca à comunicação. As cidades se transformaram 
em territórios de comunicação e conexão:

A Internet nega as geometrias. Ao mesmo tempo em que ela tem uma 
topologia definida dos nós computacionais e irradia ruas de bits, e 
ao mesmo tempo a localidades dos nós e links podem ser registra-
dos em mapas para produzir surpreendentes tipos de diagramas de 
Haussmann, ela é profundamente e fundamentalmente antiespacial. 
Nada parecida com a Piazza Navona ou a Coperly Square. Você não 
pode dizer ou falar para um estranho como chegar lá. A Internet é 
ambiente. (Mitchell, 2004, p. 8)

Geometrias que se conectam em fluxos que podem ser vistos com 
atrelamentos para a transformação da percepção da própria rede:

A era da Internet foi aclamada como o fim da geografia. De fato, 
a Internet tem uma geografia própria, uma geografia feita de redes 
e nós que processam fluxos de informação gerados e administra-
dos a partir de lugares. Como a unidade é a rede, a arquitetura 
e a dinâmica de múltiplas redes são as fontes de significado e 
função para cada lugar. O espaço de fluxos resultante é uma nova 
forma de espaço, característico da Era da Informação, mas não é 
desprovida de lugar: conecta lugares por redes de computadores 
telecomunicadas e sistemas de transporte computadorizados. 
(Castells, 2003, p. 170)

Os Apps (Gardner & Davies, 2013) foram fundamentais para a 
migração baseada em Web, no ambiente Desktop, para aplicativos que 
tinham funções claras e são desenvolvidos para resolver problemas 
verticais. Estes Apps, representam a plataforma para o nascimento de 
uma nova economia de compartilhamento em expoentes como Uber 
ou Airbnb, que somadas ao ambiente de mapeamento e deslocamento 
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de indivíduos pelo Waze, ressignificam os novos nômades (Maffesoli, 
2012) como seres empoderados em suas múltiplas possibilidades de 
trânsito e conexão. A visão potencial de (Rheingold, 2003) em que 
jovens se comunicavam em diferentes pontos da cidade e rapidamente 
se encontravam se consolidou em algo ainda mais amplo a medida 
que os smartphones ficavam mais acessíveis e a infraestrutura de redes 
wireless melhoravam significativamente.

As diferenças espaciais e temporais entre diferentes tipos de ativi-
dades sociais estão também mudando. Com computadores, telefones 
móveis e a Internet, várias tarefas diferentes – como fazer compras, 
pagar contas, fazer tarefas para casa, explorar problemas médicos, se 
comunicar com amigos, fazer propostas de negócios e tentar encontrar 
estranhos – se dão em nenhum lugar específico, e envolvem a mesma 
posição e movimentos do corpo, cabeça e mãos. E mesmo, duas destas 
atividades podem ser feitas ao mesmo tempo.(Wasburn & Meyrowitz, 
1988, p. 95)

A internet móvel rapidamente passou em termos de número de 
conexões individuais e tempo de dedicação dos indivíduos pelo cará-
ter múltiplo que os smartphones significaram não só para os jovens, 
mas atingindo outras camadas de faixa etária como demostra (Streck, 
2018). Plataforma de Redes Sociais migraram não só seus sites para 
Apps como contextualizaram seus objetivos para o novo contexto da 
mobilidade. Também ocorreu o apogeu de Redes nativamente móveis 
(Streck & Pellanda, 2017) como o Instagram, WhatsApp ou Foursquare 
que inauguraram formas verticais e especificas para o ambiente de 
Apps. Estes cenários levaram a uma corrida pelo desenvolvimento de 
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aplicativos para diversos fins e levou a Apple a eleger a frase There is 
a App for that!2 em suas primeiras campanhas da loja de aplicativos.

Todas as revoluções subsequentes, tão diferentes como eram, ainda 
traziam a essência da economia Gutemberg: grandes custos de investi-
mento. É dispendioso ser proprietário dos meios de produção, seja uma 
tipografia ou uma torre de TV, o que faz da novidade uma operação 
basicamente de alto risco. Se for dispendioso produzir e gerenciar os 
meios de produção, ou se eles requererem uma equipe, você está num 
mundo de economia Gutemberg (Shirky, 2011, p. 44)

O cenário, então, era de uma progressão para a adoção de novos 
hábitos que também mudavam a própria percepção da internet (Turkle, 
2008) no contexto de conexão permanente que alterou significativamente 
a intensidade de consumo e trocas de informações. No apogeu deste 
ambiente (Turkle, 2017) demostra a preocupação em uma desconexão 
do ambiente físico para uma quase viciante forma de comunicação 
remota proporcionada pelos smartphones. Turkle observou jovens que 
estavam em um mesmo recinto e cada um interagindo com as suas 
telas individuais em uma situação de estar e não estar juntos, ou Alone 
Together como denominou a autora. O principal motivo de alerta era a 
desconexão social como entendíamos até então, mas que aparentemente 
para os jovens era normal. No entanto, esta constatação transbordou para 
outras gerações em uma atmosfera que aparentava ser de Mobile First e 
Presence Second em que os ambientes físicos e virtuais se interpolavam 
dinamicamente como descrito em Pellanda (2005).

2. Em português, Existe um App para isso, em referência ao fato que se pode achar 
um aplicativo para resolver qualquer problema cotidiano atual.
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2020

No começo do ano de 2020, como já descrito, ocorreu uma das 
maiores transformações de hábitos em um curto espaço de tempo que 
se tem reportado em um contexto de história contemporânea. Os novos 
nômades fixaram morada e as residências se tornaram o epicentro da 
comunicação remota que precisava viabilizar as atividades cotidianas de 
ensino, trabalho, comercio e trocas sociais. Como se não fosse suficiente 
esta reinvenção dos hábitos a informação fluindo em ritmo acelerado 
sobre o que era e como o se manifestava o novo vírus gerava também 
o efeito colateral da desinformação em um cenário fontes desconectas 
já apontado anteriormente por (Muzell, 2020) e também Jenkins:

Com frequência, o texto de mídia se espalha particularmente longe 
quando retrata uma controvérsia que preocupa uma comunidade no 
exato momento em que esta busca conteúdo que poderia atuar como 
seu grito de guerra. Nesse caso, o material se torna propagável por-
que articula o sentimento do momento, uma situação que as pessoas 
vivenciaram mas que não conseguiram explicar com facilidade, ou 
uma percepção que as pessoas não conseguiram colocar em palavras. 
(Jenkins et al., 2018, p. 15)

Em um movimento inédito, os adversários Apple e Google lançaram 
números públicos sobre o deslocamento das pessoas através dos siste-
mas operacionais oriundos das duas empresas. O duopólio significava 
praticamente 100% dos aparelhos atuais e se parte do entendimento que 
uma parcela significativa da sociedade possui um smartphone. O objetivo 
era que governos e órgãos de saúde entendessem como o movimento 
das pessoas estava contido ou não em determinadas regiões. O que 
caracteriza claramente o ambiente de datificação descrito por Manovich:
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Qualquer processo ou tarefa é reduzido a um algoritmo, uma sequ-
ência final de operações simples que um computador pode executar 
para alcançar uma tarefa dada. E qualquer objeto no mundo – seja 
a população de uma cidade, ou a temperatura através do curso de 
um século, ou uma cadeira, ou um cérebro humano – é modelado 
como uma estrutura de dados, ou seja, dados organizados de um 
modo particular para permitir busca eficiente e recuperação. [...] 
Algoritmos e estruturas de dados têm uma relação simbiótica. 
Quanto mais complexa a estrutura de dados de um programa de 
computador, mais simples o algoritmo necessita ser e vice-versa. 
(Manovich, 2002, p. 188)

O fato de Apple e Google terem estes dados de deslocamento dos 
seus usuários era algo já de domínio público, o que gerou vários debates 
sobre privacidade. A questão relevante para este texto é que o fato de os 
governos usarem esta métrica para avaliar o movimento da população 
demostra o grau de penetração que o smartphone e a internet móvel 
atingiram desde o final da década iniciada no ano de 2000. Isso leva 
ao apontamento que estamos realmente diante de uma das tecnologias 
mais significativas do século até este momento.

“Talvez você possa recusar” é um bom ponto para começar a 
pensar sobre o que nós precisamos fazer – mas não, eu acredito, o 
lugar para parar de pensar. Para algumas pessoas, recusar comprar 
o último equipamento tecnológico é a resposta mais sadia que se 
possa dar. Para a maioria das pessoas, decisões individuais sobre a 
questão da mobilidade e tecnologias pervasivas nas nossas vidas são 
mais questões de níveis de uso do que simples questões de decisões 
binárias.(Rheingold, 2003, p. 184)

O contexto da internet wireless foi fundamental para a inclusão de 
milhares de indivíduos que de outra forma não teriam como receber 
um cabo em sua residência. A logística da última milha é representada 
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justamente pela dificuldade de se ramificar conexões físicas com a efi-
ciência do sistema wireless. Como previa (Rheingold, 2003), o celular 
se tornou o primeiro computador da maioria da população e foi o elo 
da casulo da residência para o resto do mundo. A realidade para uma 
boa parte da população foi continuar aprendendo, mantendo os seus 
negócios e sociabilizando através da pequena tela que efetivamente era 
uma janela para o ciberespaço como descrevia (Lévy, 1996) sobre as 
telas. Constata-se então, uma relação diferente entre indivíduos e telas 
que tinha previsto (Turkle, 2011), onde a autora descrevia os primei-
ros passos da relação com as interações com os pixels vindos da rede. 
Os dados de Google e Apple também nos levam a observar que embora 
os smartphones, tablets e outros dispositivos móveis foram projetados 
para o uso em movimento eles ultrapassaram este contexto e se tornaram 
computadores ultra pessoais (Pellanda, 2005) em sua essência pelo fato 
de serem realmente uma extensão do cotidiano, mesmo alternado no 
ambiente da residência.

O ambiente de vídeo conferência foi viabilizado justamente pela 
infraestrutura atual da Internet. Plataformas como Zoom, tiveram que 
evoluir rapidamente o seu estágio de desenvolvimento para atender a 
nova demanda global por este tipo de telecomunicação. A vídeo confe-
rência tornou-se o formato principal que viabilizou trabalhos e ensino a 
distância. As barreiras físicas foram transpostas e empresas renunciaram 
a seus ambientes físicos de trabalho bem como puderam contar com 
uma mão de obra que não tinha limites geográficos. Estes fatos formam 
claras evidências de uma transformação da aceleração pela mobilidade 
pré-2020 para uma rapidez na conectividade durante e depois este ano. 
O não movimento do corpo teve vantagens na desaceleração das cidades 
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e poluição do meio ambiente além da agilidade que deslocamento puro 
digital ofereceu. Como mencionado no início deste texto, todo este 
ambiente é como se observássemos um grande experimento em que no 
ápice da era da mobilidade a população global tivesse que parar e usar 
a internet como cordão umbilical da comunicação dos espaços seguros 
das residências com o mundo exterior.

Pós 2020

Com a chegada das vacinas a epidemia começou, não de forma 
linear, a desacelerar e algumas atividades começaram a ser retomadas, 
como escolas, trabalhos e vida social. A descompressão do ambiente de 
isolamento não é instantânea à medida que as experiências vividas ao 
longo de 2020 e boa parte de 2021 são profundas. Deslocar os indiví-
duos do cotidiano é algo complexo pela dependência e pertencimento 
que a rotina gera. Segundo (De Certeau, 2011) a pratica do cotidiano 
é uma raiz complexa na essência do ser social. O hábito é sinônimo de 
conforto à medida que se tem uma vaga ideia do que acontecerá em um 
futuro próximo pela mera repetição dos fatos. Neste sentido, que não 
se pode sair indiferente da experiência global que a pandemia causou 
nos indivíduos. A relação espaço externo com as “bolhas” que se trans-
formaram as casas tem um forte impacto nos fluxos, como ampotava 
Santaella bem antes de 2020:

não há oposição, mas sim intensificação das ligações entre o espaço 
de fluxos e o espaço de lugar. Ruas, monumentos e praças são inter-
faceados pelo espaço de fluxo por meio dos diversos dispositivos 
de conexão às informações digitais. Como se pode ver, tanto as 
redes telemáticas sempre se instalaram em lugares físicos, quanto as 
comunidades virtuais eletrônicas nunca deixaram de viver em áreas 
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limítrofes entre a cultura física e a virtual, de modo que o cresci-
mento dos espaços eletrônicos nunca caminhou na direção de uma 
dissolução das cidades, dos corpos, do mundo físico, mas sim para a 
intersecção do físico com o ciberespacial. (Santaella, 2013, p. 131)

Evidentemente, que estar no ambiente mediado por dispositivos 
digitais evidenciou também a exclusão, por mais que a tecnologia móvel 
tenha alcançado diversas camadas da sociedade. O Governo brasileiro 
optou por um App para fornecer um salário de auxílio emergencial, 
justamente para pessoas que talvez estejam fora da bolha de conectivi-
dade. Em muitos casos, mesmo tendo o aparelho faltava créditos para 
a conexão. Este fato foi ainda mais evidenciado pela baixa eficiência 
capilarização do ensino básico à distância. Neste último caso talvez algo 
que (Bolter et al., 2000) já evidenciaram que ao mudar o meio é preciso 
de um conjuntos de novos aprendizados de linguagem para que este novo 
formato seja desenvolvido. No ensino e em vários outros segmentos, 
a tendência natural decorrente da situação emergencial era reproduzir 
as situações presenciais, pré-2020, em situações de videoconferência.

Este texto retoma em vários momentos (Pellanda, 2005) pela percep-
ção de que a observação das transformações oriundas da pandemia do 
COVID-19 evidenciaram as potencialidades levantas pelo autor sobre as 
metamorfoses que o ambiente de ubiquidade da informação são capazes 
de realizar. A internet móvel proporcionou a base para tais constatações 
pudessem ser evidenciadas. Toma-se então a liberdade formal para a 
autocitação apoiada pela verificação dos fatos relevantes para o enten-
dimento evolutivo do cenário de estudos midiáticos. Como em vários 
relatos das evoluções tecnológicas de guerras observemos aqui um 
claro potencial de ruptura com modelos anteriores a 2020. Pela questão 
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temporal, torna-se ainda imprecisa qualquer afirmação que constate 
fortemente uma tendência de mudança de hábito no ecossistema midi-
ático, mas podemos registar e coletar dados para compor um conjunto 
de evidências que nos permita entender 2020 e seus desdobramentos.
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Meios de comunicação e as transformações das 
relações culturais na pós-modernidade

Patricio Dugnani1

Nesse artigo pretende-se analisar a relação entre o surgimento dos 
meios digitais e a internet, a formação do sujeito pós-moderno, e a 
globalização. Ao investigar essa relação é possível perceber como esses 
três fenômenos se influenciam, quando se observa as questões culturais, 
sociais e estéticas. Para essa análise serão utilizados conceitos de dife-
rentes teóricos, entre eles, o conceito de formação da identidade cultural 
do sujeito pós-moderno e a globalização de Hall (2004), a análise da 
Pós-modernidade e a questão da liquidez, feita por Bauman (2008), e 
a questão da hipermodernidade de Lipovetsky (2004). Será observada, 
também, a relação entre as transformações dos meios de comunicação 
e a influência dessas transformações na organização social e política 
apresentada por Marshall Mcluhan (1996), e desenvolvida para o 
entendimento das mudanças ocorridas a partir dos meios digitais por 
Henry Jenkins (2015). Quanto a questão da informação como fonte de 
transformações sociais, será observada as reflexões de José Teixeira 
Coelho (2003). Finalmente, para compreensão da expressão estética do 
momento pós-moderno, o conceito de intertextualidade será utilizado, a 
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partir das reflexões de Roland Barthes (2004). Justifica-se essa análise 
pois ela poderá revelar fenômenos que podem passar despercebidos 
quando observados isoladamente, mas que podem trazer contribuições 
importantes para a compreensão, através de suas epistemes, da formação 
do cenário estético, político e social da Pós-modernidade.

Como método para apresentar esse cenário estético, político e social 
da Pós-modernidade, através de suas epistemes, pretende-se utilizar 
a Arqueologia do Saber, desenvolvida por Michel Foucault (1990). 
O método de Foucault (1990) denominado Arqueologia do Saber, tem 
como objeto de análise as epistemes, que se entende como sendo a 
constituição dos discursos do conhecimento. O estudo dessas consti-
tuições do saber abandona a verificação da verdade de um discurso e 
busca entender como a organização e o cruzamento de ordenações de 
ideias - as “configurações de saber” (1990) - podem formar o discurso 
de uma época.

Dessa forma esse artigo se desenvolverá a partir de três frentes: 
a Pós-modernidade e a formação de sua identidade, a revolução dos 
meios de comunicação digitais e a sua atuação como modificadores de 
comportamento social, por fim, as questões da globalização e o enten-
dimento de que sua estética globalizada se torna uma síntese da relação 
entre os novos meios digitais e o sujeito pós-moderno.

Destaca-se, assim, na análise dessas relações, que o alto potencial 
de contato global, e a individuação do uso dos meios de comunicação 
digitais, possibilitam uma troca maior de informações entre culturas, 
acelerando o processo de globalização, além de potencializar o uso da 
intertextualidade na produção estética da Pós-modernidade. Esse fenô-
meno acaba produzindo efeitos na formação da identidade cultural da 
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Pós-modernidade, contribuindo para a ampliação do entendimento do 
fenômeno que leva à liquidez da sociedade e a sensação de incerteza 
que paira sobre a consciência do sujeito pós-moderno (Bauman, 2008).

Justifica-se o uso de diferentes áreas do saber, pois as Ciências 
da Comunicação e da Informação, inseridas em uma classificação de 
conhecimentos, como Sociologia Aplicada, apresenta um problema 
epistemológico, segundo outras ciências, devido ao seu uso eclético de 
diversas referências bibliográficas. Dessas referências, as quais passam 
por estudos da Sociologia, da Antropologia, Linguística, Filosofia, 
Psicologia, Semiótica, além de se apoiar em estudos focados em desen-
volvimentos tecnológicos, e de estratégias de mercado, entre outras. 
Essa acusação pesa sobre a produção de conhecimento da área, muitas 
vezes, como um fator que pode, mesmo, desqualificar sua legitimidade 
como ciência, exatamente por não demonstrar um método mais especí-
fico, restrito e uniforme. Porém, nesse texto, torna-se necessário utilizar 
metodologias, epistemologias e saberes de diversas áreas do conheci-
mento, pois a comunicação, para ser compreendido de maneira integral, 
precisa reunir diferentes conhecimentos, pois trata-se de um fenômeno 
complexo, que abarca desde questões da sociedade, da identidade dos 
sujeitos, da cultura, tanto quanto do uso da linguagem, como de questões 
técnicas do funcionamento dos meios de comunicação, da tecnologia, 
do consumo, do mercado, entre tantas outras linhas do conhecimento. 
Essa mistura de epistemologias científicas está apoiada na visão de 
Jean-François Lyotard (2000), que, ao investigar a Pós-modernidade, 
percebe nesse momento que está ocorrendo um questionamento dos 
discursos que constituem o imaginário social, e o discurso científico não 
fica de fora dessa observação. Nesse sentido Lyotard (2000) critica o 
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fato que o “saber científico exige isolamento de um jogo de linguagem, 
o denotativo; e a exclusão de outros” (Lyotard, 2000, p. 46). Por isso 
pode-se questionar que, sendo o saber científico a busca de um saber 
mais abrangente, objetivo, empírico, argumentativo, quando a ciência se 
isola em um jogo de linguagem determinado, não estaria abdicando de 
sua busca por conhecimento gerais e que possam apresentar e explicar 
os fenômenos de maneira mais eficiente? Essa visão, da necessidade em 
buscar objetos e métodos próprios, de maneira transdisciplinar, também 
pode ser corroborada, quando observa-se na análise de Pedro Penteado 
(2005), sobre a Ciência da Informação, quando afirma a necessidade 
de “sustentar a defesa de uma perspectiva unitária e transdisciplinar de 
CI, com objecto e método próprios, no quadro de um novo paradigma 
científico e pós-custodial” (Penteado, 2005).

Tomando-se essas ideias, nesse artigo, pensando no projeto pós-mo-
derno de questionamento dos discursos que compõem uma sociedade, 
serão utilizados teorias e conhecimentos que analisam os fenômenos 
comunicação, sociedade, cultura e meios, com um leque mais amplo de 
saberes científicos, para que seja possível compreender a relação entre 
diferentes conceitos, oriundos de diferentes ciências, dessa forma, bus-
cando aprofundar para além das fronteiras epistemológicas, saberes que 
possam contribuir com o desenvolvimento do conhecimento humano. 
Por causa dessas reflexões é que se torna relevante realizar uma análise 
que reúne fenômenos, aparentemente diferentes, como meios de comu-
nicação, Pós-modernidade e globalização, para compreender, conforme 
afirma Foucault, as “configurações de saber” (1990), podendo-se, assim 
revelar a complexidade do quadro estético, social, cultural e político 
que compõem a Pós-modernidade.
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Meios de Comunicação, Extensão, Informação

Para dar início à análise da relação da triáde contemporânea: sujeito 
pós-moderno, meios de comunicação e globalização, pretende-se partir 
do estudo dos meios de comunicação. Para a leitura das influências que 
esses meios, têm sobre o comportamento social e político. Esse estudo 
será baseado na teoria dos meios, a partir dos estudos de Marshall 
McLuhan (1996) e Henry Jenkins (2015).

Os meios de comunicação exercem uma forte influência para a 
alteração de consciência de mundo, e comportamento dos indivíduos 
em uma sociedade, pois esses meios modificam a dinâmica das relações 
sociais, da produção, transmissão e compartilhamento de conteúdos. 
Ou seja, os meios são bem mais que meros transmissores de mensagens. 
Essa visão dos meios de comunicação apenas como transmissores de 
mensagens, foi ampliada por McLuhan (1996), a partir de três ideias 
que se destacam: os meios de comunicação como extensão humana, o 
meio é a mensagem, e a aldeia global.

Os meios de comunicação, mais que simples transmissores de mensa-
gens, são extensões humanas. Essa ideia de McLuhan (1996) quer dizer 
que os meios, além de transmitirem mensagens, estendem os sentidos 
humanos. Entende-se, então, que ao utilizar os meios de comunicação, 
a percepção humana é estendida, ou seja, com os meios o humano pode 
enxergar mais longe, pode escutar conversas vindas de outros países, 
pode acessar informações que, outrora, não poderia realizar. Ou seja, os 
meios de comunicação são capazes de trazer à percepção humana fatos 
que seriam impossíveis sem o uso de aparelhos midiáticos.
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Essa relação é importante, pois ao compreender que os meios de 
comunicação são extensões do humano, também pode-se compreender o 
motivo por que o sujeito pós-moderno sente que seu mundo muda mais 
rapidamente, e não apenas sente, mas muda realmente. Essas transfor-
mações estão relacionadas à informação, ou melhor, à quantidade de 
informação que cada sujeito está exposto. Quanto mais informação, e 
quanto mais eficiente for o meio que transporta essa informação, maior 
será o grau e o impacto das mudanças no comportamento do receptor, 
como observou José Teixeira Coelho (2003).

Pode-se entender a informação como um conteúdo que modifica a 
consciência e comportamento do sujeito, por isso quem produz conteúdo 
para os meios “preocupa-se antes de mais nada com a elaboração de uma 
dada mensagem capaz de promover em seus receptores uma alteração 
do comportamento” (Coelho, 2003, p. 122), pois “quanto maior a taxa 
de novidade de uma mensagem, maior seu valor informativo, sendo 
maior a mudança de comportamento provocada” (Coelho, 2003, p. 128).

Dessa forma, conforme os meios de comunicação estendem a per-
cepção humana, maior o impacto e a velocidade das transformações em 
uma sociedade, pois quanto mais informação circular no ambiente social, 
mais rápido será esse processo de mudanças. Por isso, para McLuhan 
(1996), os meios de comunicação são extensões da percepção humana. 
Em consequência desse processo, é que McLuhan (1996) fará a segunda 
afirmação que se apresenta na polêmica frase: o meio é a mensagem. 
Para a visão tradicional, como dito anteriormente, os meios de comu-
nicação são apenas transmissores de mensagens, ou seja, apenas fazem 
a mediação entre os seres humanos, apenas transmitem as mensagens 
para que possam vencer o espaço. Contudo, para McLuhan (1996), 
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eles são mais que transmissores e receptores, mais do que canais, são 
extensões, e para além disso, a própria mensagem.

Para compreender essa reflexão basta lembrar que McLuhan (1996) 
diz que os meios são informações puras. Essa afirmação tem como base 
o próprio conceito de informação que foi apresentado anteriormente: 
informação é um conteúdo que altera comportamento. Dessa forma 
McLuhan (1996) considera os meios de comunicação informação 
pura, pois eles alteram o comportamento e a consciência do sujeito, 
não apenas por transmitir mensagens, mas porque a introdução de 
qualquer novo meio em uma sociedade, acaba por modificar a cultura, 
os hábitos, o comportamento do sujeito, e do próprio ambiente social. 
Os meios alteram a dinâmica social, a arquitetura das casas, o mobili-
ário, o arquivamento e registro das memórias, etc. Por isso que, para 
McLuhan (1996), o meio é a mensagem.

Sendo assim, com o efeito da extensão da percepção, da distribuição 
acelerada de informações, e do uso dos novos meios de comunicação 
(informações puras), é, inevitável que ocorra uma mudança acelerada 
de comportamentos na sociedade. Sendo assim, essa reflexão leva à 
última afirmação: a formação de uma aldeia global. Em muitas ques-
tões, a aldeia global de McLuhan (1996) se assemelha ao conceito 
de globalização, principalmente na ideia de mistura de culturas, que 
acabam trocando mais informações e produzindo um contato maior 
entre elas, o que produz uma influência maior entre essas culturas, e, 
consequentemente, uma homogeneização maior de hábitos, costumes 
e consciência. Esse é um dos efeitos da troca global de informação, 
que tem como suporte a revolução tecnológica dos meios digitais de 
comunicação. Porém, McLuhan (1996) denominou de aldeia global 
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ao invés de globalização, pois ele trata da qualidade das relações, para 
além da quantidade. A questão da aldeia passa pela possibilidade de um 
contato mais próximo, um contato que rememora a proximidade que 
os membros de uma tribo têm entre eles.

A aldeia global, como o próprio nome sugere trata das relações em 
grande quantidade e distância, em nível global, mas com o cuidado e a 
proximidade dos integrantes de uma pequena tribo. Dessa forma o termo 
aldeia global é paradoxal, pois remete ao mesmo tempo a distância e 
a impessoalidade da dimensão global, além de tratar das relações pró-
ximas e familiares das tribos que, outrora, se estruturavam em grupos 
de centenas de pessoas, ao invés dos milhares das relações globais. 
Para McLuhan (1996) o surgimento dos meios elétricos produziu uma 
retribalização do mundo. Ou seja, com as tecnologias elétricas, poste-
riormente com os meios de comunicação em massa, finalmente com os 
meios digitais, o alcance da extensão humana se expandiu enormemente, 
facilitando, apesar das distâncias, das línguas, e das culturas, uma troca 
mundial de informação, que tende a ser cada vez mais pessoal com a 
evolução tecnológica dos meios. Como, exemplo, pode-se citar a capa-
cidade atual do indivíduo de manter-se sempre em contato (interação), 
em qualquer lugar que esteja (mobilidade), além da capacidade de 
interagir com a organização das mensagens, a capacidade de participar 
como indivíduo da comunicação mundial, como observa Henry Jenkins 
(2015). Essa potencialidade de participação que Jenkins (2015) destaca, 
percebe-se no uso dos meios de comunicação digitais, pela internet, e 
pelas redes sociais. Esse uso constante, dinâmico e intenso acaba por 
influenciar, fortemente, na velocidade em que ocorrem as transformações 
no comportamento da sociedade contemporânea, dita pós-moderna.
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Para observar o potencial que os meios de comunicação têm de 
provocar mudanças na sociedade, na consciência e comportamento 
humano, como apresenta McLuhan (1996), é interessante retornar ao 
passado, e relacionar o surgimento dos meios, e as transformações 
políticas e sociais provocadas por eles. Para McLuhan (1996), por 
exemplo, o alcance da fala equivale à dimensão espacial e populacio-
nal da tribo, ou seja, quando o ser humano tinha apenas a fala como 
um dos principais meios de comunicação, o humano se organizava em 
tribos. O tamanho da tribo, da organização político e social, se limitava 
ao alcance da fala. Embora ocupassem um território menor e fossem 
formadas por menos indivíduos, a fala possibilitava um contato mais 
próximo, onde as informações eram registradas na memória, através da 
repetição de cantos, rituais e da própria fala, principalmente, no formato 
de histórias, por exemplo. Essa relação de proximidade foi quebrada 
pela escrita, que produziu uma destribalização, pois como a escrita pode 
se tornar um registro material, a memória e as informações, podem 
ser guardadas, dando poder a alguns grupos, o que cria uma relação 
burocrática, e de distanciamento entre os membros da tribo, que agora 
desenvolvem relações hierárquicas mais rígidas. Essas relações hierár-
quicas e de distanciamentos são ampliadas com o desenvolvimento dos 
meios impressos no início da Idade Moderna, devido à possibilidade 
de reprodução mecânica de textos. Para McLuhan (1996) o resgate das 
relações tribais, tem início com o surgimento dos meios elétricos, e, 
segundo Jenkins (2015), esse processo se acelerou fortemente com o 
desenvolvimento dos meios digitais e as redes sociais.

Para entender melhor essa relação, pode-se destacar as transfor-
mações ocorridas nos últimos anos, entre os meios de comunicação de 
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massa (televisão, rádio, meios impressos) e os meios digitais através, 
principalmente da internet. Os meios de comunicação em massa, embora 
ganhem a velocidade da eletricidade em suas transmissões, diminuindo 
as distâncias e aumentando o contato entre as culturas distribuídas no 
globo terrestre, apresentam problemas em relação a participação demo-
crática de todos envolvidos no processo de comunicação.

A participação do emissor e do receptor nos meios de comunicação 
de massa, não é equilibrado, pois o acesso, principalmente à emissão, não 
é democrático. Esse fenômeno ocorre porque os meios de comunicação 
de massa têm o acesso mais democrático à recepção, e não à emissão. 
A recepção dos meios de comunicação de massa é mais democrática, 
pois com um baixo investimento pode-se comprar um aparelho receptor 
para mensagens, o que não ocorre com a emissão. O acesso à emissão, 
através de meios de comunicação de massa, fica limitada a poucos gru-
pos, que tem maior potencial de investimento, devido ao alto custo da 
produção e transmissão de informações. Por isso o receptor dos meios 
de comunicação de massa, como afirma Jenkins (2015) é mais passivo, 
sofre mais a influência de mensagens repetidas, fabricadas sobre medida 
para uma audiência, que se apresenta cada vez mais homogeneizada, 
devido aos anos de massificação, processo que a Escola de Frankfurt, 
principalmente pela visão de Theodor Adorno e Max Horkheimer, 
chamaria de Indústria Cultural (Lima, 2000).

Já observando os meios digitais, os emissores e os receptores ganham 
a possibilidade de se comunicar de maneira mais democrática, desen-
volvendo, assim, uma relação mais equilibrada entre os participantes do 
processo de comunicação, pois, com um baixo investimento, qualquer 
indivíduo tem potencial de enviar, ou receber uma mensagem, que pode 
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ser recebida em todo o globo. Por isso receptor e emissor de meios de 
comunicação digitais são mais ativos (Jenkins, 2015), e esperam partici-
par, anseiam em colaborar, em interagir no momento tanto da produção 
das mensagens e das informações, quanto da recepção e da emissão.

Por causa disso, os emissores tradicionais, na figura, da publici-
dade, por exemplo, estão buscando criar mensagens que possibilitem 
que sua audiência, transformada pelos meios de comunicação digitais, 
possam participar da construção, e distribuição desses conteúdos, 
como acontece, atualmente, no processo intenso de compartilhamento 
de informações através das redes sociais. A constante substituição do 
fluxo de informações mais unilaterais dos meios de comunicação de 
massa, pela comunicação em rede dos novos meios digitais, imprime 
na sociedade uma dinâmica que busca na autoria coletiva, a divulgação 
de conteúdos produzidos pelos indivíduos.

Por todas essas questões é que a introdução dos meios de comuni-
cação digital, exerceram uma forte influência nas transformações, nas 
relações humanas, e entre as culturas. Esse processo acabou influen-
ciando grandes transformações na organização social, política e cultural 
da sociedade. Além de ser o suporte para a revolução da comunicação 
em rede, é, também, uma forte causa para o desenvolvimento de um 
dos seus principais efeitos na sociedade contemporânea: a globalização, 
ou, na visão de McLuhan (1996), a aldeia global.

O Sujeito Pós-moderno: o consumidor consumido

A Pós-modernidade ainda é um conceito controverso, tanto que é 
possível encontrar autores que afirmam que ela mal começou, outros, 
como Ciro Marcondes Filho afirma que “não há e nunca houve um 
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pós-moderno” (2003, p. 10). Contudo pretende-se nessa análise se utilizar 
a visão de pós-modernidade de Gilles Lipovetsky (2004) que afirma que 
esse período marca um rompimento com o individualismo característico 
da modernidade. Esse individualismo que sofre essa transformação é 
confirmado até mesmo pela dinâmica do sujeito contemporâneo no uso 
dos meios de comunicação digital, que se constituem pela construção 
coletiva de conteúdo, pela possibilidade de interação e pela vontade de 
participação (Jenkins, 2015).

A partir dessa reflexão pretende-se utilizar o conceito de Pós-mo-
dernidade desenvolvido por Terry Eagleton (1998) que confirma a ideia 
de Lipovetsky (2004) do rompimento com a visão clássica do pensa-
mento ocidental, e dos discursos que formam essa visão de mundo. 
Nesse rompimento descrito por Lipovetsky (2004) e Eagleton (1998) 
é que surgirá o sujeito pós-moderno, apresentando características que 
serão destacadas, como a incerteza e a fragmentação, relacionadas 
pela influência e o potencial de mobilidade e interação que os novos 
meios digitais imprimem nas relações dinâmicas entre os indivíduos 
na sociedade.

Embora seja possível encontrar outros conceitos que apresentam o 
sujeito pós-moderno e pretende-se como introdução, utilizar a descrição 
de Stuart Hall (2004), para caracterização desse sujeito que se forjou 
na contemporaneidade. Hall (2004) descreve o sujeito pós-moderno, 
contrapondo-o ao sujeito iluminista (centrado) e ao sujeito sociológico 
(constituído na relação entre o eu e o mundo), como sendo uma identidade 
instável, contraditória, historicamente constituído, que se transforma 
constantemente. Essa instabilidade do sujeito pós-moderno parece se 
forjar a partir da incerteza que os discursos contemporâneos apresentam, 
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onde o sujeito busca constantemente uma adaptação que possa trazer 
equilíbrio à sua sensação de insegurança. Pode-se verificar que essa 
mudança constante de consciência e comportamento apresentada por 
esse sujeito, está diretamente ligada à velocidade das transformações 
impressas pela contínua alimentação de informações que os meios de 
comunicação digital, através, principalmente, das redes sociais, são 
capazes de processar através de sua construção coletiva de conteúdo. 
Como a informação muda consciência e comportamento do ser humano, 
essa velocidade de informações, promovem essa inconstância na iden-
tidade do sujeito pós-moderno, gerando a incerteza. A sensação de 
incerteza, produzida na sociedade pós-moderna, se fortalece naquilo 
que Bauman (2008) denominou liquidez. Essa liquidez da sociedade, 
das relações humanas, e da Pós-modernidade, parece refletir a liquidez 
da informação que os meios digitais, e as redes sociais são capazes de 
transmitir em sua dinâmica de emissão, recepção, consumo e produção 
de conteúdos.

A revolução dos meios digitais, também promove esse aumento da 
sensação de incerteza, confirmando a visão da teoria dos meios, des-
crita anteriormente, sobre a influência e a transformação da sociedade, 
além da nova dinâmica impressa ao ser introduzido um novo meio de 
comunicação. Pode-se destacar outras características do sujeito pós-
-moderno que acabam por se relacionar com o uso dos novos meios 
digitais. Além dessa incerteza, e dessa adaptação constante às novas 
supostas verdades, que são postadas diariamente na internet, e que são 
denominadas como antinarrativas, por David Harvey (1996, p. 48), 
pode-se destacar, também o hedonismo.
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O sujeito pós-moderno apresenta uma personalidade hedonista, ligada 
a busca do prazer incessante, que se reflete no próprio prazer imediato 
do consumo, que não tem profundidade, nem duração. A voracidade 
da sociedade do hiperconsumo (Lipovetsky, 2007) busca saciar o seu 
apetite através do próprio consumo. Contudo, sendo um prazer etéreo, 
o sujeito acaba por não se sentir sustentado o suficiente, fazendo com 
que esse sujeito, buscando eliminar essa fome voraz que o consome, 
procura aplacar seu apetite radical, devorando cada vez mais os produ-
tos, procurando sentir cada vez mais prazer. Esse sujeito, consumidor e 
consumido, acaba sentindo a necessidade de, constantemente, manter 
um objeto de desejo a ser consumido, na esperança em que um dia sua 
fome seja saciada. Uma constante busca de uma felicidade inalcançável, 
uma felicidade paradoxal (Lipovetsky, 2007).

Essa voracidade do prazer está tanto direcionada para o consumo, 
como pela vontade de aparecer, de se tornar visível. Essa necessidade 
de se inserir na dinâmica social e ser visto, tornando-se uma merca-
doria desejável, como afirma Bauman (2008), é outra característica do 
sujeito pós-moderno: “Na sociedade de consumidores, ninguém pode 
se tornar sujeito sem primeiro virar mercadoria” (Bauman, 2008, p.20). 
Contudo essa necessidade de participar intensivamente e pessoalmente 
das redes sociais, é incentivada pela facilidade que esse sujeito encontra 
em dividir suas experiências, mesmo que sejam as mais banais, com 
os outros participantes das redes. Por isso o consumo e o compartilha-
mento de experiências que as marcas sugerem, tem aparecido como um 
discurso constante na comunicação contemporânea, principalmente na 
publicidade. Segundo Lipovetsky (2015, p.13), “O estilo, a beleza, a 
mobilização dos gostos e das sensibilidades se impõem cada dia mais 
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como imperativos estratégicos das marcas: é um modo de produção 
estético que define o capitalismo de hiperconsumo”.

Os meios de comunicação digitais com a sua possibilidade de partici-
pação, abre caminho para que o sujeito pós-moderno, de uma sociedade 
de hiperconsumo, possa se tornar uma mercadoria interessante em seu 
processo de espetacularização (Debord, 2003) do ser humano.

Globalização e Intertextualidad

A globalização é vista como um processo global de mistura de 
culturas, onde o aumento de contato entre diferentes grupos étnicos, 
e de sua consequente ampliação de trocas simbólicas, acaba por pos-
sibilitar um maior contato entre esses indivíduos, fazendo com que se 
influenciem mais intensamente, aprendam novos hábitos e costumes, 
com isso, tornando-se, conforme o passar do tempo, mais semelhantes. 
Hall (2004) define a globalização como “àqueles processos atuantes 
numa escala global que atravessam fronteiras nacionais, integrando 
e conectando comunidades e organizações em novas combinações de 
espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em experiência, mais 
interconectado” (Hall, 2004, p. 69).

Essa globalização é um processo que já é perceptível em toda 
história humana, quando se entende que esse conceito da mistura e 
a homogeneização de culturas, é possível ser observado desde muito 
tempo. Os grupos humanos se misturam, trocam informações, tornam-se 
comunidades e desenvolvem culturas que se tornam híbridas e comuns, 
esse processo não é novo, então onde está a novidade?

A novidade dessas trocas de informações na Pós-modernidade não 
está no processo de mistura de culturas, mas na dimensão e intensidade 
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que esse processo alcança. A novidade da globalização é que essa 
mistura, e homogeneização de culturas, agora ganha uma escala que 
nunca havia alcançado, uma escala global. Com o potencial de trocas 
mundiais de informação, que os meios digitais oferecem para a comu-
nicação humana, as populações, inevitavelmente aumentaram as trocas 
de informação, e essas trocas produziram mudanças de comportamento, 
criando uma rede intensa de mistura de culturas, que, com o tempo, 
criam a possibilidade de uma homogeneização de valores que podem 
criar o que Mcluhan (1996) chamou de aldeia global. Se as nações não 
se tornarem uma aldeia global, ainda assim, o processo de globalização 
é inevitável, onde haverá uma maior influência e mistura dos valores 
culturais dessas populações.

Sendo ou não justa, o suporte tecnológico que possibilita que a glo-
balização ocorra são os meios de comunicação digitais. Sua dinâmica, 
onde qualquer indivíduo, com um baixo investimento, tem potencial 
de transmitir suas mensagens e disponibilizar na rede, abre caminho 
para as trocas culturais entre diferentes grupos, e nações, dessa forma 
ocorre uma desfronteirização das culturas, ou seja, as nações lutam para 
manter suas fronteiras físicas, e mesmo culturais, enquanto os meios 
digitais promovem uma falência desses limites políticos. Uma falência 
dos ideais hegemônicos e nacionalistas que imperam nas nações desde, 
principalmente, a Idade Moderna. Esse processo de globalização vai 
além das questões políticas, atingindo todos os níveis do conhecimento 
humano, inclusive o estético. Nesse sentido ao observar a produção 
estética da Pós-modernidade, em um primeiro momento, ela se apre-
senta como uma expressão tão diversa e múltipla que parece não ser 
possível classificá-la em um único movimento artístico e estético. Para 
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além disso a característica individualista do sujeito pós-moderno, que 
Bauman (2014) ressalta, também contaminaram a visão dos artistas, 
que buscam expressões que se acredita serem originais, inéditas, e, 
preferencialmente individuais. Os artistas buscam cada vez mais uma 
expressão singular, não para uma comunidade, mas para o individuo. 
A expressão do artista parece querer substituir o gosto de todos que 
compõem a comunidade.

Porém é nessa diversidade de formas, e multiplicidade de referên-
cias é que surge a expressão pós-moderna. Na verdade, a expressão 
na Pós-modernidade não tem uma forma propriamente singular, todas 
as formas, todas as materialidades, todos os suportes são permitidos, 
e nesse rompimento de fronteiras estéticas (como uma metáfora dos 
rompimentos das fronteiras políticas) é que surge o modelo da estética 
contemporânea: a mistura de culturas e de referências. Esse processo 
pode ser denominado intertextualidade: “a teoria da intertextualidade 
supõe uma apropriação mútua dos autores e dos textos” (Motta, 2011, 
p. 241). Esse processo de intertextualidade, que é comum à expressão 
estética da Pós-modernidade, para além dos cruzamentos de culturas 
diferentes, de períodos artísticos de épocas também diferentes, ampliam o 
diálogo entre culturas que produz uma grande multiplicidade de formas.

Esse diálogo dos indivíduos potencializados pelos meios de comu-
nicação digitais ampliam a relação entre as culturas, entre as comu-
nidades mais distantes. Essa relação promove troca de influências as 
quais se apresenta, no campo estético, através de intertextualidades, 
e a intertextualidade, como apresentou Barthes (2004), se apresenta, 
também, através de algumas estratégias comuns, entre elas, a paródia, 
e a citação. A originalidade, e a singularidade da produção estética da 
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Pós-modernidade se apresenta através da intertextualidade. A multi-
plicidade e a diversidade se tornam a maior qualidade da estética na 
Pós-modernidade, e que se renova constantemente, através de misturas 
impensadas de referências culturais, estéticas, ou de períodos artísticos 
de épocas diferentes. Nesse processo de intertextualidade, de mistura de 
referências, é possível perceber a mesma dinâmica de trocas culturais 
da globalização, de rompimento de verdades absolutas e discursos clás-
sicos, o que acaba por se configurar, como outra causa para a sensação 
de incerteza do sujeito pós-moderno.

Todos esses processos são potencializados e tem como suporte os 
meios de comunicação digitais, os quais possibilitam que esse processo 
participativo, interativo, global e intercultural ocorra dessa maneira 
descrita, com essa ampliação do alcance, dimensão e intensidade. 
Concordando com a teoria dos meios, observa-se que a inserção de 
novos meios de comunicação, a partir do simples uso, ou seja, da simples 
introdução desses meios na sociedade, é capaz de produzir um efeito de 
mudança de comportamentos, e consciência profundos, por isso, quando 
Mcluhan (1996) afirma que o meio é a mensagem, que o meio é uma 
extensão da percepção humana, e que os meios são informações puras, 
torna-se necessária a constante reavaliação da relação do ser humano, 
suas transformações históricas e o surgimento de novos meios.

Considerações Finais

Observando a intensidade e a velocidade das transformações estéticas, 
sociais, políticas e culturais da Pós-modernidade foi possível refletir 
sobre o grau de complexidade das mudanças que o sujeito pós-moderno 
tem vivido, sentido e percebido em seu cotidiano. Essa complexidade 
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atinge o pensamento do sujeito pós-moderno, fazendo com que ele passe 
a questionar as suas verdades, criando uma aura de incerteza, onde a 
cada dia, com a chegada de novas reflexões, torne-se necessário que 
ele se adapte, e se repense novamente.

Esse processo de transformação acelerada é alimentado pela revolu-
ção nos meios de comunicação, pois com o desenvolvimento dos meios 
digitais, a comunicação se tornou mais dinâmica, capaz de transmitir 
mais informações em um tempo menor. Esse processo influenciado pelo 
uso dos meios digitais, possibilitou que emissão e recepção se tornassem 
mais equilibradas. Diferente dos meios de comunicação de massa, onde 
a emissão estava concentrada nas mãos de poucos grupos com potencial 
econômico, os meios digitais possibilitaram que, com um baixo investi-
mento, se pudesse realizar uma emissão mais individualizada, onde cada 
sujeito que compõem uma comunidade, torna-se capaz de disponibilizar 
mensagens que tem um alcance global. Essa disponibilização global de 
informações pelos indivíduos transforma o sujeito pós-moderno, de um 
receptor passivo, para um emissor ativo (Jenkins, 2015), que pretende 
interagir, e participar de maneira coletiva na construção das mensagens 
que vagam pelos meios digitais.

A participação de indivíduos de nações e culturas diferentes cria 
uma dinâmica onde não mais observa-se a hegemonia das mensagens 
massificadas dos meios de comunicação de massa, mas a fragmentação 
de diferentes opiniões, das culturas mais distantes, disponibilizadas 
pelos meios de comunicação digitais. Essa troca global de informações 
que se denomina como globalização, acaba por transformar culturas 
indicando um caminho para uma cultura global, de um sujeito global. A 
mistura de culturas, acompanhada pelo cruzamento das mais diferentes 
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referências artísticas, dos mais diferentes períodos históricos, que 
tem como suporte os meios de comunicação digitais, potencializam 
essa dinâmica, possibilitando uma troca mais veloz e intensa dessas 
referências, fazendo com que a estética contemporânea se inspirasse 
nessa expressão múltipla e diversa, que se compõem através do que 
Barthes (2004) chamou de intertextualidade.

Dessa forma para compreender essa incerteza e a liquidez da 
sociedade na pós-modernidade, descrita por Bauman (2008), além de 
entender o desenvolvimento da identidade cultural do sujeito pós-mo-
derno, torna-se importante analisar a formação de uma cultura global 
que se dá através da globalização, além de perceber a influência do 
uso e das transformações que a revolução dos meios digitais tem nesse 
processo. Certamente a transmissão mais veloz de informações, através 
das mensagens enviadas pelos meios colaborativos e participativos, que 
vagam pelas redes, é um catalizador dessa velocidade vertiginosa das 
transformações na sociedade, e, consequentemente, responsável pela 
sensação de incerteza e pela necessidade de constante adaptação da 
consciência e comportamento do sujeito pós-moderno e, por que não 
dizer, da sociedade na Pós-modernidade.

No entanto, essa velocidade vertiginosa da transmissão de infor-
mações e o poder que o sujeito pós-moderno ganha como indivíduo e 
influenciador de ideias precisa passar por uma reflexão profunda, pois 
o deslumbramento causado por todo meio de comunicação, no caso 
da revolução digital tem produzido alguns efeitos bastante negativos. 
No caso do sujeito pós-moderno, que tinha seu potencial de participação 
na emissão de informações pelos meios de comunicação de massa, há 
muito tempo, limitado, agora se encontra deslumbrado pelo poder de 



1271

meistudies

participar mais fortemente e mais intensivamente do processo de emissão 
através dos meios digitais. Contudo esse sujeito que vinha se confor-
mando passivamente em ser um receptor de massa, mera audiência, um 
receptor, agora quer avidamente ser, de qualquer maneira um emissor, 
não se importando com o conteúdo de suas mensagens. O que importa 
é emitir, é participar. Por isso encerra-se essa reflexão com um alerta, 
o sujeito pós-moderno, devido ao deslumbramento do uso dos meios 
digitais, agora não quer mais receber, não quer mais escutar, pretende 
apenas emitir. Ou seja, o indivíduo na Pós-modernidade precisa rea-
prender a ouvir e refletir, antes de sair disparando suas opiniões contra 
qualquer um.
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En un contexto post pandemia, en el que los medios de comunicación 
y redes sociales digitales han cobrado mayor relevancia, es imperativo 
advertir en ellas la presencia y difusión de contenidos falsos. Tal es así 
que, durante el proceso electoral presidencial peruano se evidenció la 
saturación de contenidos falsos apelando, principalmente, al sesgo de 
confirmación de los usuarios. La desinformación se visibiliza, princi-
palmente, en el entorno de las publicaciones de contenido político, por 
ello, en este artículo se presenta el análisis de imágenes y textos de 
notas informativas que condujeron a la desinformación.

Por esa razón, se focalizó en el estudio de los fact checkers, perso-
nas e instituciones dedicadas a la verificación de datos, que cumplen 
con el objetivo de contrastar y contrarrestar esta ola desinformativa. 
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Ellos corroboran las afirmaciones que se vuelven virales para catalogarlas 
en categorías (falso, verdadero, dudoso, etc.); brindando las fuentes en 
las que se basaron para llegar a esa conclusión. Dentro de estas veri-
ficaciones, catalogadas como falsas, se pudo observar que gran parte 
tenían sus orígenes en alguna red social y compartían características.

Este artículo analiza las publicaciones falsas que surgieron después 
de la segunda vuelta de las Elecciones presidenciales 2021, en Perú. 
En El país, la mayoría de estas publicaciones fueron eliminadas u 
ocultadas debido a que las evidencias refutaban su veracidad. Por ello, 
se vio factible tomar como referencia las imágenes que acompañan 
como evidencia a las notas publicadas por el verificador de hechos, 
“Ojo Biónico”, del medio independiente “Ojo Público”.

Se eligió este fact checker debido a que es la experiencia pionera en 
el Perú en esta materia. Ha llegado a ser reconocido por la International 
Fact Checking Network (IFCN) y, en la actualidad, tiene una importante 
representatividad en el contexto periodístico nacional. Ojo Biónico 
implementa cuatro identificadores para determinar sus análisis: “VER-
DADERO”, “ENGAÑOSO”, “NO VERIFICABLE” Y “FALSO”. Este 
artículo se centra en las publicaciones en redes sociales catalogadas 
como “FALSO” puesto que son precisamente aquellas que desinforman.

El periodo escogido para el análisis es el posterior a la segunda 
vuelta del proceso electoral peruano del año 2021, debido a la campaña 
de desinformación que se evidenció por parte de los partidos en con-
tienda, Fuerza Popular y Perú Libre. El periodo de tiempo específico 
comienza el 6 de junio del 2021 (día de las elecciones de la segunda 
vuelta electoral a nivel nacional) y culmina el 28 de julio (día de la 
toma de mando del presidente electo), con un total de 53 días. En este 
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periodo de tiempo el total de publicaciones verificadas como falsas, 
cuyo origen y difusión es alguna red social, fue trece.

Marco Teórico
Desinformación:

Definir la desinformación es complejo, incluso hay polémica con 
respecto a la correcta nomenclatura. La problemática con el término 
español “desinformación” es que abarca un gran número de defini-
ciones. En el caso de su contraparte anglosajona, encontramos que el 
uso del término se divide en dos palabras, estas son Disinformation 
y Misinformation. La principal diferencia entre ambas radica en la 
intencionalidad. Mientras que misinformation se refiere a información 
falsa o errónea, que probablemente no haga daño y puede deberse al 
desconocimiento del tema o ignorancia; disinformation implica difu-
sión de información incompleta, inexacta o engañosa, que tiene el fin 
u objetivo de mentir deliberadamente (Estrada, 2020).

Al hablar sobre “desinformación” es normal que evoquemos el tér-
mino “fake news’’, sin embargo, es un término que reduce y simplifica el 
fenómeno de la desinformación. Además, este contiene una contradicción 
en sí mismo al afirmar que un contenido falso puede ser noticia, cuando 
la noticia es, principalmente, “un hecho verdadero, inédito o actual de 
interés general”. (Martínez, 1974). Estas razones fueron planteadas por 
Rodríguez (2019), quién además agrega que:

La desinformación, como fenómeno, hace referencia tanto al conte-
nido informativo fraudulento (fake news) como al engañoso (mislea-
ding content), los discursos de odio (malinformation), los discursos 
falsos deliberados (false speech) o los errores informativos no deli-
berados de medios o periodistas (missinformation). Desinformación, 
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por tanto, es la distorsión de la información difundiendo noticias 
falseadas que engañan al receptor final. (p. 67)

Fact Checking:
El fact checking o periodismo de confirmación nace de la necesi-

dad de atajar el problema de la desinformación que, en su mayoría, 
está siendo difundida por la facilidad que existe para crear, publicar y 
difundir información a través de los medios digitales y redes sociales, 
en las que la cantidad de información es tan masiva e inmediata que 
suele replicarse sin previa comprobación. Sobre el tema, Ufarte, Peralta 
y Muricia (2018) precisan que es:

una operación que aplica técnicas del periodismo de datos para 
desenmascarar los errores, ambigüedades, mentiras, falta de rigor 
o inexactitudes de algunos contenidos publicados en los medios de 
comunicación. Se trata de un filtro que garantiza que los textos perio-
dísticos están contrastados a partir de fuentes fiables, documentos 
oficiales y resultados de investigaciones solventes, en un momento 
en el que la profesión periodística está lastrada por la precariedad 
laboral. (Ufarte et al., 2018, p.734)

Por otro lado, aunque la labor de confrontación y verificación es 
inherente al ejercicio periodístico, los proyectos de verificación, como 
bien señala Noain (2019), no han sido creados para sustituir estas labores 
sino, por el contrario, para complementarlas.

Redes Sociales:
Boyd y Ellinson (2007), mencionan que las redes sociales pueden 

definirse como un servicio que permite a los individuos (1) construir un 
perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, (2) articular 
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una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, y (3) 
ver y recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros 
dentro del sistema. (p. 211)

Bajo estas características podemos encontrar plataformas tales como 
Instagram, Facebook, Twitter, Linkedin, etc. De estas, Facebook es la 
que se ha convertido en “medio de representación y espacio de circu-
lación de significado en la sociedad” (Mathieu, 2015) y Twitter en la 
herramienta mediadora que da acceso al debate político y es capaz de 
provocar acciones reactivas (Jungherr, 2015)

El desarrollo de la tecnología, especialmente del internet, ha per-
mitido que las personas podamos estar conectadas con mayor facilidad 
y en el menor tiempo posible. Sin embargo, es la misma característica 
de inmediatez la que dificulta la comprobación de datos que circulan 
por estas. A pesar de esto, “las redes sociales se han convertido en una 
de las principales fuentes informativas, por delante de los medios tra-
dicionales”. (Noain, 2019. p. 98).

Metodología

El diseño metodológico comprende un análisis cualitativo de cada 
una de las imágenes que acompañan las verificaciones del fact checker 
Ojo Biónico, que tienen origen en alguna red social. Para ello se tomó 
en consideración vincular el modelo propuesto por Zimdars (2016), 
utilizado en su artículo False, Misleading, Clickbait-y, and/or Satirical 
“News” Sources, con los parámetros utilizados por Salaverría et al. 
(2020) para clasificar los “bulos” como: bromas, exageraciones, des-
contextualizaciones o engaños. La información se organizó utilizando 
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una tabla descriptiva que contiene los ítems “imagen” y “texto” de 
notas desinformativas.

Como señalamos, el objeto de estudio son las notas identificadas 
como “FALSAS” por el verificador de datos peruano Ojo Biónico, entre 
el 6 de junio del 2021 y el 28 de julio del mismo año. Ambas fechas se 
eligieron porque corresponden al día de la segunda vuelta electoral a nivel 
nacional y al día de la toma de mando presidencial, respectivamente.

Tabla 1
TIPOLOGÍA Broma, exageración, descontextualización o engaño

TEXTO

a) Descripción
-D. de estilo de escritura
-D. estética
-D. de contenido

b) Análisis
-A. de estilo de escritura
-A. estético
-A. de contenido

IMAGEN

a) Descripción
-D. de contenido
-D. estética
-D. de calidad de imagen

b) Análisis
-A. de contenido
-A. estética
-A. de calidad de imagen

Elaboración Propia.

Resultados

Durante el periodo de tiempo delimitado, el fact checker “Ojo Bió-
nico” ha realizado diecinueve (19) verificaciones, de las cuales dieciocho 
(18) son falsas y una es engañosa. De estas 18 verificaciones de contenidos 
falsos, trece (13) tuvieron origen en alguna red social. De estas trece 
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(13) verificaciones, once (11) tienen relación con la situación política 
que se evidenciaba en ese momento, una pertenecía al sector salud y la 
otra era una verificación internacional. De estas dos últimas, al estar en 
el periodo de tiempo establecido, se optó por analizar la nota del sector 
salud y se descartó la nota de verificación internacional por no incluir 
imagen ni texto analizable. De acuerdo a la data obtenida, se analizó 
un total de doce (12) notas etiquetadas como FALSAS de acuerdo al 
periodo de tiempo establecido.

Figura 1

(“Es falso el tuit que denuncia calificación irregular de un acta registrada en La 
Molina”, 2021)

Red social: Twitter.
Contenido: Un post de twitter con dos imágenes.
Estudio de texto:

a) Descripción: En el post, la usuaria comienza presentándose 
como miembro de mesa del colegio Felix Tello Rojas, de 
La Molina, luego presenta el código de su mesa de sufragio 
para validar su afirmación de ser miembro de mesa. Luego de 
esto, presenta formalmente su queja afirmando que al entrar 
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a la página de la Oficina Nacional de Procesos Electorales 
(ONPE) su acta figura como ilegible, para terminar negando 
que su acta posea esa característica, luego de etiquetar a la 
cuenta oficial de ONPE. Se aprecia que el tuit fue redactado 
con un estilo coloquial, con múltiples errores ortográficos. 
Hay un uso exagerado de signos de exclamación.

b) Análisis: El estilo y uso de palabras coloquiales, así como 
los errores ortográficos suelen ser comunes en publicaciones 
que contienen información falsa. Por otro lado, el uso exa-
gerado de signos de exclamación y puntuación se utilizan a 
menudo para crear respuestas emocionales en los usuarios. 
Etiqueta a la cuenta oficial de la ONPE con la intención de 
que su post sea visto por los mencionados, además es una 
manera de mostrar su denuncia de manera pública.

Estudio de imágenes:
a) Descripción: Se observan dos imágenes que son utilizadas 

como evidencia de la denuncia previamente planteada. En 
la primera imagen se puede evidenciar una captura de pan-
talla de la página web del ONPE, en donde se observa que 
“el valor consignado en el acta presenta ilegibilidad”. En 
cuanto a la segunda imagen, se observa el acta de la mesa en 
cuestión como evidencia de que, efectivamente, se encuentra 
completamente legible.

b) Análisis: En la primera imagen, el nombre y la fecha que 
aparece en la parte superior, nos permite afirmar que es una 
captura de WhatsApp. Usando el editor de esa aplicación se 
procedió a colocar una señalización, presumiblemente hecha 
de manera espontánea, que redirige el centro de impacto 
visual de la imagen hacia el texto que afirma ilegibilidad. 
En cuanto a la segunda imagen se observa una fotografía 
presumiblemente tomada desde algún teléfono móvil, en 
donde se agregó un pequeño texto el cual, debido a que la 
publicación original fue eliminada, no se puede visualizar. A 
pesar de esto, se puede afirmar que ambas imágenes fueron 
editadas para causar mayor impacto al espectador.
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Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, el tuit 
mostrado se puede catalogar como «descontextualización» debido a 
que, según la verificación de Ojo Biónico, la captura de imagen de la 
plataforma mostrada como evidencia de la supuesta ilegibilidad no 
pertenece al acta, solo es una imagen genérica.

Figura 2

Ojo biónico. “Es falso que Perú Libre haya pagado 500 mil soles por tasas para 
impugnar actas electorales de la segunda vuelta” (8 junio 2021)

Red social: Twitter.
Contenido: Post de twitter.
Estudio de texto:

a) Descripción: En el post, un periodista denuncia fraude elec-
toral afirmando que el partido político, Perú Libre, impugnó 
1298 actas electorales. En la parte final, presenta su crítica 
hacia Vladimir Cerrón sobre la procedencia del dinero que se 
necesita para la realización de los trámites correspondientes

b) Análisis: Se evidencia un correcto manejo de gramática 
y ortografía, propio de un periodista. Etiqueta al Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) y a Cerrón, sin embargo, no 
se presentan características propias que la diferencien del 
resto de publicaciones de Twitter.
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Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, el tuit 
mostrado se puede catalogar como «exageración», debido a que, según 
la verificación de Ojo Biónico, la cantidad de actas impugnadas a la 
fecha de publicación del post eran de 494.

Figura 3

Ojo biónico. “Es falso que un acta electoral esté firmada por un miembro de mesa ya 
fallecido” (9 junio 2021)

Red social: Twitter.
Contenido: Post de Twitter con video.
Estudio de texto:

a) Descripción: En el post, se aprecia la frase “Se exceden” 
junto al hashtag “#fraudeenmesa”. Adjunto a estas palabras, 
se muestra un video de 22 segundos.

b) Análisis: La primera frase hace referencia a los organismos 
electorales del Perú, dando a entender que están abusando del 
poder que poseen para, supuestamente, organizar un fraude 
electoral a favor del candidato Pedro Castillo del partido Perú 
Libre. Añadido a esto, se observa el hashtag popularizado 
en aquel entonces por la candidata Keiko Fujimori del par-
tido Fuerza Popular para denunciar los supuestos fraudes e 
irregularidades en las elecciones presidenciales que hicieron 
posible su derrota y la victoria de Pedro Castillo.
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Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, el tuit mos-
trado se puede catalogar como «engaño» debido a que presenta evidencia 
errónea al sustentar su denuncia. Sin embargo, hay que considerar que 
el error se atribuye a la similitud de los números del documento de iden-
tidad, por lo que se debió a un problema de interpretación y digitación.

Figura 4

Ojo biónico. “Es falso que Poder Judicial acaba de admitir a trámite un hábeas corpus 
a favor de Abimael Guzmán” (10 junio 2021)

Red social: Twitter.
Contenido: Post de Twitter con una imágen.
Estudio de texto:

a) Descripción: En el post, el usuario comienza haciendo una 
pregunta incriminadora a los lectores, buscando que se 
identifiquen. Culpa de la admisión del trámite hábeas corpus 
en favor de Abimael Guzmán a las personas que votaron en 
blanco o nulo, dando a entender, de manera tácita, que el 
partido político Perú Libre está detrás de eso.

b) Análisis: Se aprecia que el tuit fue redactado con un estilo 
coloquial, con un correcto uso de la gramática y ortografía, 
además del uso de los hashtags #Bicentenario y #Abimael-
Guzman, utilizados comúnmente para aumentar el alcance 
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de una publicación y viralizarlos. Seguido a esto, etiquetó a 
la cuenta oficial del Poder Judicial, organismo que admitió 
el trámite.

Estudio de imágenes:
a) Descripción: Se observa una imagen que cumple la función 

de fuente, en esta se evidencia la foto de Abimael Guzmán 
y el titular de la noticia debajo de esta. También se aprecia 
las redes sociales del medio que publicó la información, 
que en este caso es Exitosa Noticias. Efectivamente, esta 
es una publicación del medio, sin embargo, lo presentan 
como una publicación reciente cuando en realidad se trata 
de una publicación que se había hecho un año antes de la 
publicación del post.

b) Análisis: Al ser una publicación oficial de Exitosa noticias, 
la imágen en cuestión maneja una identidad visual muy mar-
cada, con una paleta de colores azul y roja propia del medio 
al que hace referencia, de este. Tienen un centro de impacto 
visual denotado y un titular capaz de llamar la atención por 
sus colores, tamaño y estilo de la tipografía.

Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, el tuit 
mostrado se puede catalogar como «descontextualización’’ debido a 
que es una publicación oficial del medio Exitosa Noticias, sin embargo, 
es de una noticia publicada un año antes.

Figura 5

Ojo biónico. “Es falsa la versión de que la ONPE omitió de manera irregular votos 
para Keiko Fujimori en su cómputo”
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Red social: Twitter.
Contenido: Post de Twitter con video.
Estudio de texto:

a. Descripción: En el tuit se observa al usuario refiriéndose a 
la ONPE y al jefe del JNE, Jorge Salas Arenas. Interroga la 
institución por el supuesto “fraude” que se visualiza en el 
video y pregunta a Salas Arenas si este acto es visto como 
un “incidente” de manera sarcástica.

b. Análisis: Se aprecia que el tuit fue redactado con un estilo 
coloquial, con errores ortográficos y gramaticales. Además, 
se evidencia una marcada intencionalidad de resaltar su queja 
al usar una cantidad exagerada de signos de exclamación, 
esto tiene el objetivo de crear respuestas emocionales en 
los usuarios.

Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, el tuit 
mostrado se puede catalogar como «engaño», debido a que, según 
Ojo Biónico, la información presentada tiene una fundamentación que 
contrasta con el reglamento electoral.

Figura 6

Ojo biónico. “Es falsa la versión difundida por Fernando Rospigliosi sobre supuesta 
omisión de votos de Fuerza Popular en web de ONPE” (12 junio 2021)
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Red social: Twitter.
Contenido: Post de Twitter con video.
Estudio de texto:

a) Descripción: Se aprecia el tuit del periodista peruano, Fer-
nando Rospigliosi, donde adjunta una denuncia en video. 
Se observa el texto “Qué está pasando? Desde Argentina” 
seguido de un video.

b) Análisis: El texto denota una expresión de asombro ante lo 
sucedido en el video, seguido del lugar donde se dio el hecho 
aparentemente fraudulento. El estilo del texto es sencillo.

Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, el tuit 
mostrado se puede catalogar como «descontextualización”, debido a 
que compartió un video con información que ya había sido corregida.

Figura 7

Ojo biónico. “Es falsa la presunta imagen de sujetos encontrados con 10 mil cédulas 
de votos a favor de Keiko Fujimori” (14 junio 2021)

Red social: Varias.
Contenido: Texto e imagen.
Estudio de texto:

a) Descripción: En la imagen se puede observar un escrito 
denunciando a dos personas que fueron halladas, presunta-
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mente, con 10000 cédulas marcadas a favor de la candidata 
Keiko Fujimori. Según el texto, ambos sujetos fueron libera-
dos por un “juez licenciado” de nombre Jorge Salas Arenas. 
En las fotos que se adjuntan en la parte inferior se puede 
observar el nombre de ambas personas: Rodolfo Mamani 
Quezada y Luis Serrano Quispe.

b) Análisis: El estilo de escritura es coloquial y contiene errores 
ortográficos y gramaticales. Posee el calificativo despectivo 
en letras mayúsculas “DESGRACIADOS”, dando a conocer 
una postura definida con respecto a la información. Por otro 
lado, vuelve a recurrir al calificativo en letras mayúsculas 
“FUJIMONTESINISTA” al referirse a la candidata Fujimori. 
Este tipo de estilos comúnmente se aplican con el objetivo 
de exaltar emociones en los usuarios que visualizan la ima-
gen. Seguido a ello, se observa el nombre del JNE, Jorge 
Salas Arenas, como personaje partícipe en la liberación 
inmediata de las personas denunciadas. El texto tiene una 
postura definida desde el inicio, ergo, es parcial. Carece de 
objetividad y seriedad periodística al no mencionar alguna 
fuente informativa y el estilo de la escritura es despectiva y 
absurda por su contenido rozando la irrealidad.

Estudio de imágenes:
a) Descripción: Se observan dos imágenes, ambas son dos 

fotografías de los rostros de los supuestos denunciados. 
Junto a estas se encuentran los nombres de los sujetos y 
series de números.

b) Análisis: Ambas fotografías pertenecen a dos youtubers 
reconocidos de habla hispana. En la foto de la izquierda se 
aprecia a Raúl Alvarez Genes, conocido en el internet como 
Auronplay, y en la foto de la derecha se observa el rostro 
de Luis Villar Sudek, conocido por su canal de YouTube, 
Luisito Comunica. La presencia de los nombres en las 
imágenes, sumados a las series de números, aparenta darle 
un carácter verídico a estas como documentos oficiales, sin 
embargo, son falsos.
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Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, la imagen 
se puede catalogar como “broma”, debido a que es una publicación 
que se basa en fotografías de famosos, una práctica muy común que se 
ha viralizado en las redes sociales pero que, fuera de su nicho y de un 
contexto que las respalden, llegan a desinformar.

Figura 8

Ojo biónico. “Es falsa la versión de que el JNE acaba de incluir a Vladimir Cerrón 
en la plancha de Perú Libre” (14 junio 2021)

Red social: Twitter.
Contenido: Texto e imágenes.
Estudio de texto:

a) Descripción: El texto comienza afirmando que Vladimir 
Cerrón fue colocado recientemente como vicepresidente en 
la plantilla oficial de Perú Libre y termina denunciando que 
el objetivo principal del partido político es el de colocar a 
Cerrón como presidente del Perú.

b) Análisis: El texto fue escrito respetando reglas de ortografía 
y gramática. A pesar de que existe una postura marcada, 
esta no afecta directamente al texto. Termina con el hashtag 
#RespetaMiVoto, popularizado por la ex candidata Keiko 
Fujimori y el partido Fuerza Popular para denunciar el 
supuesto fraude en contra del partido político y a favor del 
partido Perú Libre y el actual presidente, Pedro Castillo.
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Estudio de imágenes:
a) Descripción: Se pueden apreciar fichas que contienen los datos 

de Dina Boluarte y Vladimir Cerrón, ambos, integrantes de 
la fórmula original de Perú libre, junto a Pedro Castillo. Sin 
embargo, durante la fecha de publicación del post, Vladimir 
Cerrón ya no formaba parte de ésta puesto que su inscripción 
había sido declarada improcedente debido a que contaba con 
una sentencia judicial. En las imágenes se puede apreciar 
que Boluarte ocuparía el cargo de “Primer vicepresidente 
de la República” y Cerrón el de “Segundo vicepresidente 
de la República”. Sin embargo, en esas mismas se observa 
que, a diferencia de Boluarte cuyo estado es “inscrito”, el 
de Cerrón es “improcedente”.

b) Análisis: Las imágenes usadas como evidencia son, presumi-
blemente, capturas de pantalla del JNE. Son datos oficiales 
y manejan la identidad visual propia del organismo, sin 
embargo, están sacadas de contexto.

Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, la imagen 
se puede catalogar como “engaño” debido a que comparten información 
falsa, a pesar de mostrar evidencia que diga lo contrario.

Figura 9

Ojo biónico. “Es falso que el acta de la mesa electoral donde votó Keiko Fujimori 
haya sido declarada ilegible por el JNE” (15 junio 2021)

Red social: Twitter y otras redes sociales.
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Contenido: Post de Twitter.
Estudio de texto:

a) Descripción: En el texto se observa la versión del usuario 
que señala que el acta de la mesa donde votó la excandidata 
Keiko Fujimori fue declarada ilegible. Al lado de ello se 
observa la frase “No tienen límites”.

b) Análisis: El estilo del texto es corto y no posee errores de 
redacción. La frase final “No tienen límites” hace alusión a 
todas las supuestas estrategias de fraude que en ese momento 
se denunciaban por redes sociales. Cabe aclarar que no se 
dieron pruebas contundentes para afirmar su veracidad.

Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, la imagen 
se puede catalogar como “engaño”, puesto que la versión que se muestra 
no está amparada en alguna fuente oficial o confiable.

Figura 10

Ojo biónico. “Es falsa la imagen de supuestos ronderos que agreden con machete a 
un joven oficinista en la Plaza San Martín” (22 junio 2021)

Red social: Varias.
Contenido: Imagen con texto.
Estudio de texto:

a) Descripción: El texto de la imagen inicia brindándonos la 
fecha y hora del incidente mostrado en la fotografía. Luego 
explica que, lo que se observa, es la agresión a un oficinista 
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de 24 años por parte de unos ronderos en la plaza San Mar-
tín. El autor indica que el hecho se dio porque el ciudadano 
gritó: “¡La democracia es primero!”

b) Análisis: El texto está escrito con una buena gramática y 
ortografía. El color de las letras es una característica que 
resalta en esta imagen, debido a que es de un amarillo intenso 
y hace un contraste bastante marcado con el fondo negro 
de la imagen. Este recurso es utilizado recurrentemente en 
notas desinformativas para resaltar la parte textual.

El diseño del texto, su tipografía y distribución es demasiado sim-
ple por lo que es probable que no haya sido elaborada por una persona 
profesional. Además de esto, la información brindada carece de una 
fuente informativa por lo que genera sospechas respecto a la veracidad 
de los hechos.

La imagen, comprobada como falsa, trata de englobar a las personas 
ronderas como individuos intolerantes a la libertad de expresión y a la 
democracia. Por ello, la nota es tendenciosa y contiene prejuicios.

Estudio de imágenes:
a) Descripción: Se observa a unas tres personas, de las cuales 

una sería la víctima y los otros dos, los victimarios. Se 
observa que uno de los victimarios está sosteniendo lo que 
parece ser un arma blanca y está atacando directamente a 
la víctima con esta.

b) Análisis: La calidad de la fotografía es bastante baja debido 
a que es una captura de un video grabado con la cámara de 
un teléfono celular. Se ve una marcada intencionalidad por 
hacer llamativa la imagen, puesto que utilizan una viñeta que 
encierra exactamente la acción y la convierte en el centro 
de impacto visual.

Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, la imagen 
se puede catalogar como “Descontextualización”, debido a que esta 
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fotografía pertenece originalmente a un video de un altercado en un 
barrio de España y no se relaciona con ningún incidente de ronderos.

Figura 11

Ojo biónico. “Es falsa la versión de Jorge Del Castillo de que el JNE ya tiene una 
resolución que proclama a Castillo como presidente” (24 junio 2021)

Red social: Twitter
Contenido: Post de Twitter e imagen.
Estudio de texto:

a) Descripción: El excongresista comienza el texto afirmando 
que el JNE ya tiene la resolución que proclama a Pedro 
Castillo como presidente del Perú, a pesar de que todavía 
seguían las apelaciones en proceso. Él interpreta que esta 
acción inutiliza el proceso de apelaciones, ya que se tendría 
desde antes una decisión. Finalmente termina el post haciendo 
referencia a Arce Cordova, quien previamente afirmaba una 
parcialización en el proceso.

b) Análisis: El texto cuenta con un correcto uso de la gramática 
y la ortografía. Tipografía e identidad visual propia de Twitter. 
Utiliza una etiqueta del JNE, organismo al que denuncia.

Estudio de imágenes:
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a) Descripción: El post está acompañado de lo que parece ser 
el documento oficial de la resolución N°0659-2021-JNE, en 
donde efectivamente se observa que se proclama ganador al 
Partido político Perú Libre con 50.125% de votos válidos. 
Sin embargo, esta imagen está manipulada ya que la verda-
dera resolución N°0659-2021-JNE, en realidad habla sobre 
la declaración de infundada a una apelación que buscaba 
anular una acta en Ate.

b) Análisis: La imagen cuenta con la estructura de un documento 
oficial, incluso cuenta con el escudo nacional y la tipografía 
correspondiente. Además de manejar otros aspectos de su 
identidad visual.

Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, la imagen 
se puede catalogar como “engaño” debido a que utiliza como fuente 
información errónea y manipulada.

Figura 12

Ojo biónico. “Es falsa la versión de que los vacunados contra la Covid-19 tienen 5 
veces menos anticuerpos que los no vacunados” (21 julio 2021)
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Red social: Varias.
Descripción: Se presentan las declaraciones de un médico e inves-

tigador de Londres, el cual habla sobre un estudio sobre el nivel de 
anticuerpos neutralizantes generados por la vacuna Pfizer. La publica-
ción suele estar acompañada con un video con el doctor supuestamente 
realizando esas declaraciones.

Contenido: Post y video.
Estudio de texto:

a) Descripción: El texto comienza introduciéndonos al doctor 
que hace las declaraciones, el cual es David Bauer, de Reino 
Unido. Se nos presenta a un doctor que conoce los efectos de la 
vacuna en el sistema inmune. Al dar paso a sus declaraciones, 
afirma que las personas que se vacunaron con dos dosis de Pfizer 
tienen menos anticuerpos para combatir el virus. El verificador 
Ojo Biónico comprobó que el doctor nunca menciona eso y 
se está dando una interpretación errónea a sus declaraciones.

b) Análisis: Si bien el texto tiene un buen uso de la gramática, 
comete algunos errores gramaticales. Probablemente sean 
intencionales en palabras como “v4kunas” por “vacunas” 
y “P Fai ser” por “Pfizer” para evitar algún filtro de las 
redes en donde son publicados. Esto puede significar que 
quienes hicieron la publicación, son conscientes de que la 
información es falsa.

Tipología: Dentro de la tipología de bulos de Salaverría, la imagen se 
puede catalogar como “engaño” puesto que la información que brindan 
no tiene sustento ni veracidad.

Discusión

De las trece (12) publicaciones analizadas, seis (6) pertenecen a la 
tipología de “engaño”, cuatro (4) a la de “descontextualización”, una (1) 
a “exageración” y una (1) a “broma”. Tal y como menciona Salaverría 
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et al. (2020), “las plataformas de verificación otorgan más atención a 
unos bulos que a otros”. La cantidad de apariciones de cada una de las 
tipologías coincide, en su mayoría, con el “diagrama de gravedad de 
bulos” (Figura 13) planteado por el autor.

Figura 13
Diagrama de gravedad de los bulos.

Salaverría et al. (2020)

Se debe aclarar que, debido al número limitado de verificaciones 
analizadas, las tipologías “broma” y “exageración” presentaron la 
misma cantidad de apariciones. Sin embargo, se estima que, de tomar 
una muestra mayor, los resultados coincidirían con el autor.

A pesar de las coincidencias con la propuesta de análisis de Zimdars 
(2016), hay algunos aspectos que no se comparten. Principalmente se 
debe a que se adaptó una propuesta de análisis para sitios web hacia un 
análisis de publicaciones en redes sociales. Esto se puede evidenciar en 
el “análisis del título / dominio”, ya que al ser post de redes sociales, 
todos cuentan con una similar URL.

Otra categoría a resaltar es la de “análisis de estilo de escritura” ya 
que el 58.3% de las publicaciones analizadas manejaban un correcto uso 
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de gramática y ortografía. Esto se puede atribuir al contexto político y a 
que el análisis se haya realizado a partir de verificaciones previamente 
seleccionadas por un fact checker, ya que las publicaciones analiza-
das, en su mayoría, pertenecen a profesionales: políticos, periodistas 
y administradores.

Una limitación que tuvimos en el análisis de las publicaciones, que 
se aclaró en la metodología, se da con la presencia de videos en las 
publicaciones desinformativas en las que se basan las notas los cuales 
no se pueden analizar.

Conclusiones

Las conclusiones más relevantes a las que se puede llegar luego de 
este análisis son:

 - Del análisis mostrado se puede evidenciar que en su mayoría 
se conforman por notas que contienen imágenes o capturas de 
pantalla de la red social Twitter. Aunque cabe aclarar que en 
el desarrollo de algunas notas se señala que esta información 
falsa fue difundida por diversas redes sociales.

 - Las publicaciones en redes sociales que cuentan con un 
contenido desinformador mantienen, en su mayoría:

• Una identidad visual llamativa.

• Errores ortográficos. (Dependiendo del origen de este, 
puede variar esta característica).

• Intencionalidad de llamar la atención.

• Etiquetas a las entidades o personas a las que atribuyen 
la información (aunque este comportamiento es propio 
del lenguaje de las redes sociales).
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 - Respecto a las imágenes que suelen acompañar o contener 
contenido desinformador, estas suelen presentar las siguientes 
características:

• Un centro de impacto visual que capte la atención de 
los usuarios.

• Ediciones simples que resalten lo que buscan mostrar.

 - Debido a la facilidad para compartir información e imágenes, 
se evidencia que hay mayor predisposición para compartir 
información descontextualizada, debido principalmente a 
que existe una mayor dificultad para comprobar estas.

 - La temática principal de las verificaciones en el periodo 
de tiempo escogido fué el contexto político que se vivía, 
sin embargo, hubieron verificaciones que eran ajenas a esa 
temática, posiblemente debido a la relevancia que tuvieron.

 - La desinformación que surgió alrededor de la campaña 
política peruana del 2021 nos pone en evidencia que existe 
una intencionalidad al momento de crear y divulgar esta. La 
mejor manera de luchar contra la desinformación es com-
prenderla desde el lado teórico para poder entender cómo 
y porqué surge, además de encontrar maneras en las que se 
pueda mermar su propagación.
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Prefeituráveis na internet: o panorama do uso 
de redes sociais on-line na disputa por capitais 

brasileiras em 2020

Afonso Ferreira Verner1

Em 2020 as eleições municipais brasileiras foram realizadas em 
condições adversas. Diante da pandemia de Covid-19 e com o Sistema 
de Saúde (SUS) sob pressão, o calendário eleitoral acabou sendo adiado 

(“Congresso Nacional promulga emenda que adia Eleições 2020, e 
Barroso destaca que Justiça Eleitoral atuará por pleito limpo e seguro”, 
2020). A isso se soma outra novidade: a eleição de 2020 seria a pri-
meira em que os candidatos(as) a prefeito(a) e a vereador(a) poderiam 
impulsionar conteúdos na internet através de publicações patrocinadas.

Diante deste cenário, havia uma expectativa do uso crescente das 
plataformas digitais na disputa pelos cargos em jogo, especialmente 
nos colégios eleitorais mais urbanizados. As duas últimas eleições 
municipais, realizadas em 2012 e 2016 respectivamente, podem ser 
consideradas ocasiões em que houve uma adaptação do sistema político 
às mudanças impostas à legislação eleitoral no que diz respeito ao uso 
das ferramentas on-line.

1. Doutorando em Comunicação pela UFPR. Pesquisador dos Grup. de Estudo em 
Com. Política e Opinião Pública (CPOP) e Comunicação Eleitoral (CEL).
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Na disputa do pleito de 2012 o Brasil ainda engatinhava no uso de 
mecanismos on-line - a demora se deve às restrições da legislação elei-
toral impostas até então, como também ao uso ainda tímido que parte 
significativa do eleitorado fazia destas plataformas. Já em 2016 houve 
um avanço no uso de mecanismos disponíveis no ambiente da internet, 
com a liberação completa da utilização de mecanismos digitais, vedando 
ainda o impulsionamento de conteúdo no ambiente digital.

Desta forma, foi em 2020 que as expectativas sobre o uso das possi-
bilidades digitais cresceram exponencialmente. Na eleição presidencial 
anterior, em 2018, a vitória de Jair Messias Bolsonaro (então no PSL) 
para o cargo de presidente intensificou ainda mais essa perspectiva - 
Bolsonaro chegou ao mais alto cargo eletivo brasileiro com ínfimo 
tempo de rádio e TV, elementos tidos como essenciais em campanhas 
nacionais, como também fazendo campanha com o apoio formal de um 
pequeno grupo de partidos.

Diante deste cenário e destas expectativas, o presente estudo se pro-
põe a (1) apresentar um mapeamento das redes sociais on-line (RSO) 
utilizadas pelos prefeituráveis nas capitais brasileiras e (2) identificar 
possíveis diferenças regionais e também entre tipos de candidatos(as) 
elencados(as) no estudo. Parte-se do princípio de que, diante da evo-
lução tecnológica, das permissões legais e do cenário pandêmico, a 
presença digital se tornou essencial para os postulantes, especialmente 
nos colégios eleitorais mais urbanizados, como é o caso das capitais.

A escolha por capitais acontece justamente pelo fato destas 26 cida-
des representarem, na maioria dos casos, os maiores colégios eleitorais 
dos seus respectivos Estados. Quando as capitais não são os maiores 
colégios eleitorais de seus Estados, elas seguem figurando como grandes 
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e importantes cidades para o jogo político em seus diferentes níveis - 
municipal, estadual e nacional. Além disso, as capitais fazem parte de 
um grupo de municípios maiores, mais urbanizados e, em tese, com 
maior acesso à rede mundial de computadores.

Com isso, o primeiro tópico do estudo apresenta uma revisão da 
literatura focada na evolução do caso brasileiro no que tange às campa-
nhas on-line e suas possibilidades - o uso de mecanismos on-line para 
realização de campanhas políticas pode ser tido como um objeto novo 
no campo científico. A intenção é apresentar um cenário de contextu-
alização da importância que as campanhas on-line ganharam para as 
disputas políticas brasileiras.

A próxima sessão detalha a coleta de informações para a formação 
da base de dados, a tipificação dos candidatos(as) a prefeito(a) e também 
a organização e reunião de informações utilizadas na pesquisa. Por fim, 
o terceiro tópico apresenta os dados analisados na pesquisa e o quarto 
e último tópico destaca as conclusões e limitações do estudo.

Estudos sobre Campanha On-line no Caso Brasileiro

Há um consenso na literatura em se dividir os estudos sobre campa-
nhas on-line em duas fases bem definidas no cenário brasileiro – essa 
divisão é motivada por questões tecnológicas e jurídicas que repercutem 
no uso feito destas tecnologias e também nos estudos realizados no 
campo científico. Tais fases seriam definidas por mudanças na legislação 
brasileira e também experiências internacionais no uso de mecanismos 
on-line (Gomes, 2008).
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A primeira etapa dos estudos sobre e-campanhas2 no Brasil reúne 
pesquisas realizadas no final dos anos 1990 e na primeira década dos 
anos 2000. Neste caso, os estudos seriam fortemente marcados pelos 
impactos da campanha eleitoral de Barack Obama, nos EUA em 2008 
(Gomes, 2008), e da queda das restrições dos tribunais eleitorais ao uso 
das ferramentas digitais no cenário brasileiro, onde os websites, em regra, 
com poucos recursos de interatividade foram as principais modalidades 
de e-campanha utilizadas pelos candidatos até então (Aggio, 2010).

A segunda etapa de pesquisas do campo começaria a partir das eleições 
de 2010. Por sua vez, essa etapa das pesquisas seria caracterizada pela 
queda das restrições legais ao emprego da internet e pelo uso crescente 
de diferentes recursos digitais (mídias sociais, memes, aplicativos de 
comunicação instantânea, etc.) pelos candidatos durante e campanha.

De acordo com Braga e Carlomagno (2018), datam de 1998 as pri-
meiras experiências de utilização da internet e das tecnologias digitais 
no Brasil, seis anos depois de ter início seu uso nas campanhas eleitorais 
norte-americanas. Neste contexto, uma das pesquisas mais completas 
sobre campanhas on-line neste período no Brasil é a dissertação de 
Rodrigo Garcia Fernandez (2005).

Nesta pesquisa, Fernandez (2005) modifica uma versão do modelo 
de análise de conteúdo proposto no texto seminal de Ward & Gibson 
(2003) para examinar 50 websites de campanhas eleitorais na internet 
para cargos executivos nas eleições de 1998, 2000 e 2002. Com esse 
esforço teórico e metodológico, o pesquisador alcança conclusões 

2. O termo e-campanha é um sinônimo de campanhas on-line;
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parecidas com as de outros estudos do período, inclusive com seme-
lhanças com resultados obtidos em outros países.

Fernandez (2005) encontra pouca presença de ferramentas de parti-
cipação e interatividade mais sofisticadas na web nos pleitos estudados 
e identifica uma predominância de mecanismos top down de comuni-
cação política virtual entre os candidatos e os eleitores. O pesquisador 
nota que, de forma geral, os candidatos e as campanhas reproduzem 
conteúdos utilizados na propaganda impressa e audiovisual.

O autor ainda ressalta como uma característica do caso brasileiro 
uma maior personificação das mensagens políticas divulgadas pelos 
candidatos nos websites durante a campanha (Fernandez, 2005). Por sua 
vez ao falar sobre pesquisas realizadas neste mesmo período no Brasil, 
Aggio (2010) cita dois trabalhos tidos como “representativos”. O pri-
meiro deles é o livro de Antonio Graeff (2009) intitulado “Eleições 2.0 
– A internet e as Mídias Sociais no processo eleitoral”.

As pesquisas realizadas neste período ainda tratam majoritariamente 
de websites e, de forma mais residual, sobre o uso de listas de e-mail. 
Desta fase, Braga e CarloMagno (2018) entendem como estudos para-
digmáticos os trabalhos de Adriane Figueiroa Martins (2006) sobre 
as estratégias persuasivas de José Fogaça (PPS) e Raul Point (PT) no 
segundo turno das eleições municipais para prefeito em Porto Alegre, 
em outubro de 2004.

Os trabalhos de Francisco Brandão Júnior e Carlo Batista (2008, 
2009), também tem importância no campo. Essas pesquisas são reco-
nhecidas como fontes das primeiras informações agregadas sistemáticas 
sobre o uso da internet (websites e e-mails) pelos candidatos às eleições 
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para a presidência da República, para os governos estaduais e para o 
Senado de outubro de 2006 no Brasil.

O estudo de Martins (2006) apresenta como principal achado cien-
tífico a conclusão de que a campanha na web agrega algo em relação 
ao conteúdo transmitido via HGPE, atuando de forma relevante no pro-
cesso eleitoral. Ao analisarem o trabalho, Braga e Carlomagno (2018) 
defendem que o principal público-alvo das mensagens eleitorais serem 
os militantes mais próximos aos candidatos, e as mensagens divulgadas 
pelos candidatos se destinem a esses apoiadores mais ativos.

Essa ideia de “pregação para militantes” antecipa achados de pesqui-
sas posteriores segundo os quais as estratégias de comunicação digital 
dos candidatos visariam mais à “pregação para os convertidos” do que 
à comunicação direta com o eleitorado mais amplo, a qual seria feita 
de forma mais eficaz pelas mídias tradicionais (Vissers, 2009; Marques, 
Aquino e Miola, 2014).

Já as eleições municipais de 2008 deram origem a várias pesquisas 
que discutiam o uso já intensivo da internet por determinados postulantes 
a cargos públicos. Essas primeiras experiências mais intensas emergem 
em ações participativas de maior impacto no espaço virtual, inclusive 
com uso de mídias sociais por alguns candidatos, apesar da ambiguidade 
ou proibição da legislação eleitoral sobre o tema (Braga et al., 2011; 
Penteado, 2012).

Esse primeiro avanço das tecnologias digitais no Brasil acontece 
justamente em algumas capitais. Destaque para a performance de alguns 
candidatos às prefeituras de capitais, como é o caso de Fernando Gabeira 
(PV-RJ), Gilberto Kassab (DEM-SP), Beto Richa (PSDB-PR) e Antonio 
Anastasia (PSDB-SP). Esses atores políticos já usaram a internet como 
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ferramenta de campanha de forma mais intensa, promovendo ações até 
então inovadoras em sites, blogs e até mesmo nas mídias sociais.

Braga e Carlomagno (2018) defendem que também foram nas elei-
ções de 2008 que surgem os primeiros estudos mais aprofundados sobre 
as disputas proporcionais, com pesquisas sobre vereadores em capitais 
dos estados – esses estudos enfatizaram a natureza predominantemente 
personalizada e pouco interativa das estratégias de comunicação propostas 
pelos candidatos em suas plataformas virtuais, embora esse não fosse 
o único padrão de comunicação digital encontrado entre os candidatos 
(Braga et al., 2013).

Para Sérgio Braga e Marcio Carlomagno (2018), apesar dos avanços 
e inovações registradas no pleito de 2008, foi apenas a partir da eleição 
de 2010, uma disputa nacional, que as tecnologias digitais registraram um 
grau de maior difusão entre candidatos e usuários. Para os pesquisadores, 
haveria ao menos dois motivos centrais para isso acontecer a partir de 2010.

O primeiro motivo é a queda das restrições dos tribunais eleitorais 
ao amplo uso da internet pelos candidatos, já que havia uma dubie-
dade da legislação sobre o tema. O segundo motivo tem ligação com o 
primeiro e diz respeito a uma influência da campanha presidencial de 
Barack Obama no pleito de novembro de 2008 nos EUA – a campanha 
provocou grande euforia no campo do marketing político eleitoral e, 
também, entre os analistas políticos e candidatos pelo mundo afora 
(Marques et al., 2013, p. 18).

Com isso, passa-se agora a debater contribuições da chamada 
segunda fase das pesquisas sobre campanha on-line no Brasil. Para 
Braga e Carlomagno (2018), a eleição de 2010 ainda teve nos websites 
suas plataformas mais importantes no ambiente on-line. Os autores 
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consideram que houveram tentativas de integrar informações divulga-
das nos sites com ações de mobilização articuladas a partir das mídias 
sociais, o que caracterizaria um estágio web de campanha com baixo 
grau de interatividade, segundo a tipologia de Wilson Gomes (2008).

Apesar dos websites seguirem sendo as principais ferramentas de 
campanha on-line no pleito de 2010, os autores defendem que houve 
ao menos duas novidades sobre o tema nesta eleição. A primeira delas 
diz respeito ao surgimento de propostas de governo colaborativo por 
meio dos próprios websites, ação que vai de encontro à expectativa 
participativa sobre o uso da internet.

Já a segunda novidade foi registrada no uso intensivo que os presi-
denciáveis fizeram do Twitter naquele pleito. Para Braga e Carlomagno 
(2018), esses dois quesitos propiciaram um aumento na quantidade de 
informação política, além de também representarem uma maior oferta 
de mecanismos de participação e o avanço da transparência das ações 
dos candidatos em escala inédita nas eleições brasileiras. Foi neste con-
texto que apareceram as primeiras pesquisas sobre propostas de governo 
colaborativo e sobre o uso do Twitter nas eleições (Aggio, 2014), e 
mesmo trabalhos pioneiros sobre o uso do Facebook (Martini, 2011).

Nesta etapa das pesquisas sobre campanha on-line, surgem pesqui-
sas que citam o intenso uso do Twitter pelos presidenciáveis José Serra 
(PSDB) e Marina Silva (PV), de maneira oposta ao que foi registrado 
no uso que a então estreante na vida pública, Dilma Rousseff (PT), fez 
da ferramenta (Aggio, 2014).

Outra novidade do pleito de 2010 foram os primeiros casos de campa-
nha negativa, fake news e descontrução da imagem de opositores. Nesse 
cenário, há trabalhos que destacam a questão do aborto sendo usada 
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de maneira intensa contra a candidata Dilma Rousseff (PT), tendo esse 
fato sido decisivo para levar a eleição para o segundo turno, segundo 
alguns observadores (Ramos, 2012).

O pleito de 2010 apresenta ainda outra evidência adicional à impor-
tância do uso do Twitter nas eleições. Neste caso, existem pesquisas 
que mostram o uso da plataforma como ferramenta de agendamento 
nos debates e na grande mídia – o caso mais bem-sucedido deste tipo 
de uso é do então presidenciável Plínio de Arruda Sampaio (PSOL) 
que utilizou intensamente a rede social para conquistar visibilidade nos 
debates entre outros presidenciáveis na TV e nos jornais (Aggio, 2014).

Já nas eleições municipais de 2012 é que o Facebook tornou-se a 
rede social mais usada pelos candidatos às prefeituras do interior e das 
capitais dos estados brasileiros. É neste cenário que são realizadas as 
primeiras investigações sistemáticas sobre o uso desta ferramenta no 
Brasil, com destaque para a pesquisa de Camillo Aggio e Lucas Reis 
(2013) sobre o uso da rede social nas capitais brasileiras.

Para Braga e Carlomagno (2018), dentre os achados mais impor-
tantes das pesquisas realizadas neste período está o predomínio do 
agendamento de campanha nas plataformas dos candidatos (Twitter e 
Facebook), ressaltando conteúdos como a agenda de compromissos dos 
postulantes. Isso acontece em detrimento de experiências pioneiras no 
mundo no que diz respeito a ações mais colaborativas e participativas.

Já a partir do pleito de 2012, os pesquisadores do campo passam 
a considerar que o principal fator de inovação da campanha on-line 
estaria concentrado no uso do Facebook por alguns candidatos outliers, 
figuras que usariam a ferramenta como forma de mobilizar o eleito-
rado e agendar ações de campanha. Neste cenário, os estudos mostram 
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também que o debate aprofundado sobre políticas públicas esteve, de 
forma majoritária, ausente da plataforma – o que também já acontecia 
nos perfis de políticos tradicionais.

Ainda no pleito de 2012, há pesquisas no campo que são produzidas 
a partir de campanhas para vereadores, neste caso abordando a possível 
capacidade das interações nas mídias sociais servirem como “preditores” 
do desempenho eleitoral de cada postulante (Braga & Becher, 2013). 
Esse é um tema frequentemente abordado na literatura internacional, 
especialmente no campo da Ciência Política.

Para Braga e Carlomagno (2018, p.22) dentre os principais achados 
dessa nova geração de pesquisas, os autores destacam as conexões exis-
tentes entre a movimentação nas redes ocorrida durante as manifestações 
de junho de 2013 e o quadro eleitoral de 2014, com a maioria das páginas 
que foram “autoridades” nas manifestações se opondo à candidatura 
Dilma em 2014 (Silveira, 2014) e, mais uma vez, a predominância das 
estratégias discursivas de agendamento nas timelines dos candidatos, 
embora as postagens de mobilização figurassem com maior frequência 
do que as eleições anteriores (Massuchin & Tavares, 2015).

Além disso, outros temas começam a aparecer na agenda dos pesqui-
sadores, como a importância do uso de memes nas estratégias discursivas 
das campanhas (Chagas, 2017), e as interações que ocorrem nas timelines 
dos órgãos de mídia por ocasião das campanhas, campanha negativa e as 
características do webjornalismo durante as eleições (Cervi et al., 2016).

No entanto, Braga e Carlomagno (2018) entendem que a grande 
novidade das eleições municipais de 2016 foram os estudos buscando 
mapear de forma mais aprofundada, por meio de recursos metodológicos 
inovadores e análise de big data, as interações e as redes que se formam 
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pelas mídias digitais como Facebook e Twitter, os quais ainda estão em 
fase de elaboração, tendo sido divulgadas apenas versões preliminares 
ou iniciais destes (Albuquerque, 2016).

O presente estudo se localiza em um novo ponto deste cenário apre-
sentado e organizado por Aggio (2014). Esta pesquisa busca compreender 
o uso da internet, mais especificamente das redes sociais on-line (RSO)3 
e outras plataformas tradicionais, como sites, em um cenário em que 
houve uma mudança no modelo de comunicação política (Chadwick, 
2017) que deixou de ser exclusivamente feita por meios de comunicação 
de referência (rádio e TV), com ampla participação de componentes 
on-line, especialmente as RSO.

Por fim, essa pesquisa ainda avalia uma eleição paradigmática. O 
pleito de 2020 foi realizado nos municípios brasileiros em meio à pan-
demia de Covid-19 - essa condição contextual fez com que o calendário 
eleitoral fosse adiado e também provocou uma série de mudanças nas 
formas de fazer campanha. Havia uma perspectiva de que o novo cenário 
de campanha incentivasse o uso de mecanismos on-line para evitar o 
contato pessoal, aglomerações e afins.

Desta forma, o próximo tópico da pesquisa exibe o desenho do estudo 
e a metodologia para coleta de dados e informações que compõem o 
banco de dados utilizado. Além disso, também são especificadas as 
tipificações dos candidatos(as) e a classificação destes em níveis de 
presença on-line, levando em conta a presença ou ausência dos políticos 
nas RSO e plataformas estudadas.

3. Neste estudo opta-se por utilizar a terminologia Rede Social On-line (RSO) e 
não apenas Rede Social - o uso do termo RSO é tido como o mais adequado para 
se referir ao uso de plataformas e ambientes on-line.
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Apresentação e Coleta dos Dados

Os dados apresentados neste artigo foram coletados entre 26 de 
setembro a 10 de outubro de 2020. Para tanto foram realizadas buscas 
exploratórias a partir do sistema de Divulgação de Candidaturas (Divul-
gaCand) (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/) do Superior 
Tribunal Federal (STF) e, posteriormente, em cada uma das redes 
sociais on-line e plataformas digitais estudadas. As pesquisas buscaram 
identificar a presença do candidato(a) naquele ambiente digital, como 
também identificar possíveis homônimos.

A primeira fase da pesquisa foi realizada no sistema DivulgaCand - o 
espaço reúne informações diversas sobre os candidatos(as) que disputam 
eleições no Brasil, como nome de urna, nome completo do candidato(a), 
partido, cidade, estado civil, gênero, grau de instrução escolar, nome da 
coligação, cor / raça e etc. Há também no perfil de cada candidato(a) 
no DivulgaCand um espaço para a campanha divulgar sites e outros 
endereços on-line do(a) político.

Imagem 1
Página Inicial do Divulgacand

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ 
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A imagem 1 exibe a página inicial do DivulgaCand do prefeiturável 
Alfredo Nascimento, candidato do Partido Liberal (PL) em Manaus, no 
estado do Amazonas. No caso de Alfredo, a campanha já havia divul-
gado os endereços do prefeiturável no Instagram, Facebook, Youtube, 
Twitter e ainda o endereço eletrônico do político (site). No entanto, 
essa prática não é unânime entre os candidatos das capitais brasileiras.

Por isso, a segunda fase da busca exploratória procurou realizar 
outros esforços de pesquisa para checar a presença ou ausência dos 
candidatos nas redes sociais on-line e plataformas estudadas4. A segunda 
parte da pesquisa foi realizada usando o buscador Google e também os 
espaços de busca de cada uma das redes sociais on-line para encontrar 
a presença dos prefeituráveis nestes ambientes.

Nesta segunda fase da pesquisa, com a ajuda de um robô desenvol-
vido no ambiente de programação do R, foram feitas até 18 pesquisas5 
envolvendo cada um dos candidatos(as) - três delas no Google e três em 
cada uma das plataformas utilizadas. O quadro 1 exibe quais foram as 
combinações dos termos usados nas pesquisas realizadas e os motivos 
que levaram a esses arranjos - a intenção foi desenvolver um esquema 
de pesquisa o mais amplo e assertivo possível na localização dos perfis 

4. Nesta pesquisa optou-se por não estudar a presença ou ausência dos candidatos(as) 
a prefeito(a) em plataformas como WhatsApp e Telegram por mais que, em 
alguns casos, essas plataformas fossem citadas pelas campanhas. A escolha foi 
tomada pela impossibilidade de verificar de forma autônoma a presença dos 
candidatos(as) nestes espaços - ao contrário de sites como Youtube e de redes 
sociais on-line como Facebook, no WhatsApp e Telegram não há a possibilidade 
de pesquisar a presença ou ausência de um determinado ator político pelo nome, 
como é possível de ser feito nas redes sociais e plataformas aqui estudadas. 

5. Aqui opta-se por usar o termo “até” porque em casos em que a ausência ou presença 
do candidato(a) foi encontrada e confirmada nas primeiras pesquisas ou mesmo 
diante do fornecimento do link no perfil do(a) prefeiturável no DivulgaCand, as 
demais pesquisas não se fizeram necessárias. 
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já que existiam diversos candidatos com nomes “comuns” e mesmo 
homônimos entre si.

Quadro 1
Termos Usados nas Pesquisas

Termo Motivo do uso Exemplo

Nome do(a) 
candidato(a)

Forma mais comum de encontrar o(a) 
postulante, mas que funcionava apenas 
com nomes específicos ou com políticos 
conhecidos

Bruno Covas

Cidade
Parte dos candidatos usava o nome da 
cidade no @ das redes sociais ou na bio das 
plataformas

Nilvan Ferreira + João 
Pessoa

Partido Alguns prefeituráveis usavam o nome do 
partido nas redes sociais ou também na bio Vera + PSTU

Número do 
Partido

Outros prefeituráveis usaram nas redes 
sociais o número de urna do partido como 
forma de se diferenciar dos demais usuários

Lucineide Barros + 50 
(número de urna do 
PSOL)

Nome do estado
Aqui somava-se o nome do candidato(a) ao 
nome do Estado em que ele participava da 
disputa

Capitão Alberto Neves 
+ Amazonas

Elaborado pelos autores.

O uso dos termos elencados no quadro 1 se fez necessário diante 
do tamanho do corpus e também do nome “comum” de muitos candi-
datos(as) que, muitas vezes, se identificavam apenas com o primeiro 
nome durante a campanha. Desta forma, o uso de termos ligados ao 
nome da cidade, nome do estado, nome do partido e até mesmo número 
do partido deram maior profundidade à pesquisa.

As pesquisas realizadas com esses termos possibilitaram diferenciar 
homônimos dentro do próprio corpus, como também confusões entre 
os candidatos. Um dos exemplos é o prefeiturável Fábio Novo que, 



1316

meistudies

apesar de levar o termo “Novo” como sobrenome, termo que também 
identifica um partido, foi candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) 
na cidade de Teresina, no Piauí.

Com isso, o script6 desenvolvido no R fazia as pesquisas no Google e 
ofertava os links dos resultados obtidos em uma planilha - os resultados 
obtidos pelo processo automatizado foram checados manualmente, um 
a um, para evitar a contabilização de candidatos homônimos ou mesmo 
a confusão entre os prefeituráveis7. Desta forma, buscou-se mapear a 
presença ou ausência dos prefeituráveis nas seis variáveis estudadas.

Ainda no campo metodológico, buscou-se dividir os candidatos(as) a 
prefeito(a) em quatro tipologias: incumbente, candidato(a) a sucessor(a), 
desafiante com mandato(a) e desafiante sem mandato. As tipologias 
são excludentes e cada prefeiturável só pode ser enquadrado em uma 
delas - o quadro a seguir traz características e exemplos de cada uma 
dessas classificações.

6. O script é um texto em linguagem de programação em que é possível ordenar a 
execução de uma sequência de comandos, escritos previamente, um seguido do 
outro.

7. O banco da pesquisa é formado por mais de 300 candidatos(as) e entre eles há 
uma série de homônimos, como também nomes comuns e nomes que poderiam 
confundir os pesquisadores. Outro exemplo é o candidato João Almeida, postulante 
ao cargo de prefeito em João Pessoa, no Estado da Paraíba - uma busca apenas 
pelo nome de João Almeida resultaria uma infinidade de nomes já que o nome 
“João” e o sobrenome “Almeida” são comuns no Brasil. 



1317

meistudies

Quadro 2
Tipologias de Prefeituráveis

Tipologia Exemplo / Cidade Características

Incumbente Kalil - Belo Horizonte

Candidato(a) que busca 
a reeleição para um novo 
mandato no comando da 
prefeitura

Candidato a sucessor(a) Sarto Nogueira - Fortaleza
Prefeiturável que tem apoio 
direto e declarado do(a) 
prefeito(a) em exercício

Desafiante com mandato Major Denise - Salvador

Postulante que está no 
exercício de algum cargo 
público eletivo durante o 
período de campanha, como 
deputado(a) ou vereador(a)

Desafiante sem mandato Guilherme Boulos - São 
Paulo

Candidato(a) que não 
ocupa nenhum cargo 
eletivo naquele momento 
e nem é apresentado como 
sucessor(a) do(a) prefeito(a) 
em exercício;

Elaborado pelos autores.

A divisão dos candidatos(as) neste grupo leva ao seguinte cenário: 
são 188 prefeituráveis classificados como desafiantes sem mandato 
nas capitais brasileiras, outros 93 desafiantes com mandato na disputa, 
além de 14 candidatos(as) a sucessor(a) e outros(as) 9 prefeituráveis 
incumbentes que disputavam a reeleição (dado exibido na tabela 1).

Tabela 1
Candidatos Divididos Em Tipologias

Tipologia N
Desafiantes sem mandato 188
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Desafiantes com mandato 93
Incumbentes 9
Candidatos(as) a sucessor(a) 14
Total: 304

Elaborado pelos autores.

O próximo tópico do estudo exibe os dados obtidos na pesquisa. 
A proposta é exibir e discutir primeiro os dados relativos ao uso geral 
que os prefeituráveis fizeram das redes sociais on-line (RSO) e também 
de sites. Em seguida, busca-se apontar diferenças e padrões no uso destas 
plataformas nas diferentes regiões brasileiras (Norte, Nordestes, Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste).

Ainda no próximo tópico usa-se a variável de tipo de candidato(a) 
para entender quais redes sociais são utilizadas e qual é a presença 
digital daquele(a) postulante: nula, baixa, média ou alta.

Análise e Discussão dos Dados

Neste tópico serão expostos dados sobre a presença dos prefeitu-
ráveis nas redes sociais on-line e nas plataformas digitais estudadas. 
A proposta é apresentar os resultados primeiro para os prefeituráveis 
como um todo e, em seguida, apresentar dados a respeito de cada tipo 
de candidato(a) e também em diferentes regiões do Brasil (Norte, Nor-
deste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste).

O primeiro gráfico exibe a porcentagem dos 304 candidatos(as) 
que utilizaram cada uma das redes sociais ou plataformas estudadas. 
Nota-se que o Facebook esteve presente em 96,40% das candidaturas 
a prefeito(a) nas capitais brasileiras, seguido do Instagram usado por 
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92,48% dos prefeituráveis em 2020. Em seguida figura o Twitter como 
ferramenta utilizada por mais de 79% dos candidatos.

Gráfico 1
Plataformas e RSO entre Prefeituráveis

Elaborado pelos autores.

Em seguida, o gráfico mostra que os sites (endereços na internet) 
estiveram presentes entre 58,82% das candidaturas a prefeito(a) das 
capitais brasileiras em 2020 - os sites foram as primeiras plataformas 
liberadas pela legislação brasileira e, desde 2010, vinham sendo usados de 
forma intensa nas disputas políticas nacionais e municipais. Em seguida 
figura o uso do TikTok que aparece entre 14,70% dos candidatos - a 
plataforma era tida como uma novidade no pleito de 2020 (Almeida & 
Luvizotto, 2021).

O próximo gráfico exibe o uso das RSO e de plataformas on-line 
levando em conta a região do país: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Cen-
tro-Oeste. Como o Brasil tem 26 capitais e uma dimensão continental, 
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sendo o maior país da América do Sul e também da América Latina, 
optou-se por apresentar a diferença levando em conta a região do país 
como forma de compreender possíveis mudanças regionais na forma 
em que prefeituráveis usaram as possibilidades on-line.

O gráfico 2 revela uma constante: a presença do Facebook (barra 
azul escuro) e do Instagram (barra laranja) em mais de 90% das candi-
daturas, independente da região do país. Nas regiões Sul e Centro-Oeste, 
por exemplo, 100% dos candidatos usaram a plataforma do Facebook 
durante a campanha. O menor índice de uso do Facebook é registrado no 
Nordeste onde mais de 95% dos postulantes a um cargo de prefeito(a) 
usaram a plataforma.

Em seguida, ressalta-se também a presença do Instagram (barra 
laranja) em basicamente 90% das candidaturas em todas as regiões - 
apenas na região Sul o uso do Instagram ficou na casa dos 89%, nas 
demais regiões o uso da plataforma foi sempre superior a 90%, atin-
gindo até 94% na região Centro-Oeste. O uso da plataforma se mantém 
linear, independente da região, variando entre 89% a 95% de presença 
nas campanhas.

Já o uso do Twitter (barra cinza) também mantém uma distribuição 
uniforme entre as regiões geográficas brasileiras: a presença da RSO 
varia de 71% das candidaturas a prefeito(a) das capitais da região Norte, 
chegando a 84% das candidaturas na região Sul e Centro-Oeste. A base 
de dados mostra que no Nordeste 82% dos prefeituráveis manteve conta 
no Twitter durante o pleito de 2020 e 79% dos candidatos de capitais 
do Sudeste também estiveram na rede social - o Twitter é reconhecido 
na literatura por reunir membros da elite política (Rossetto; Carreiro; 
Almada, 2016).
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Gráfico 2
RSO e Plataformas nas Regiões Brasileiras

Elaborado pelos autores.

Em seguida, cabe destacar que a presença do uso do Youtube e do 
TikTok em campanha representa a maior variação entre regiões. No caso 
do Youtube (barra amarela), a presença nas campanhas varia de 74% na 
região Centro-Oeste a 49% no Nordeste - no Norte, o uso do Youtube 
atinge 53% dos candidatos, no Sul 71,79% das campanhas usaram a 
plataforma e no Sudeste 58,82% dos postulantes mantiveram canais no 
Youtube durante a campanha de 2020.

Já o caso do TikTok (barra verde do gráfico 2) revela uma concen-
tração maior no Sul e menor nas regiões Norte e Nordeste. Nas capitais 
de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul o uso do TikTok se fez 
presente em mais de 25% das candidaturas, ou seja, um quarto dos can-
didatos(as) a prefeito(a) das capitais do Sul do Brasil usou a plataforma. 
Enquanto isso, no Norte e no Nordeste o uso da plataforma é de 9,85% 
e 9,80%, respetivamente.
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Por sua vez, o TikTok (barra verde) se fez presente em 14% das 
campanhas no Sudeste, região mais rica e industrializada do país, e em 
12,82% das candidaturas a prefeito(a) nas capitais de Goiânia (Goiás), 
Campo Grande (Mato Grosso do Sul) e Cuiabá (Mato Grosso), na 
região Centro-Oeste.

Gráfico 3
Tipos de Prefeituráveis e Redes Sociais

Elaborado pelos autores.

O próximo gráfico exibe o uso de cada plataforma estudada entre os 
tipos de candidato(a). Como exposto anteriormente, os prefeituráveis 
foram divididos em desafiantes sem mandato (188), desafiantes com 
mandato (93), sucessor(a) (14) e incumbentes (9) - dados expostos na 
tabela 1. Com isso, a seguir se expõe o uso de cada grupo de candida-
tos(as) para cada plataforma e rede social on-line estudada.

Ao observar o gráfico 3, nota-se que o estudo reforça alguns achados 
da literatura sobre campanhas on-line no Brasil. Um destes achados, 
por exemplo, diz respeito ao uso do Twitter, mais frequente entre a elite 
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política - o uso do microblog atinge 97% dos desafiantes com mandato, 
100% dos incumbentes e 88,88% dos sucessores, tipos de candidatos 
mais inseridos no mundo político. Por outro lado, entre os desafiantes 
com mandato apenas 70% dos prefeituráveis usaram o Twitter.

Esse uso mais intenso de plataformas políticas específicas entre a 
elite política também se confirma quando observamos a presença dos 
prefeituráveis no Youtube: entre os desafiantes sem mandato, o índice 
é de apenas 44,68%, enquanto entre os desafiantes com mandato salta 
para 84,94%. Já 74% dos incumbentes usaram o Youtube e 88,88% dos 
sucessores tinham canais no repositório de vídeos.

E a “novidade” do pleito de 2020 também se mostrou mais frequen-
temente utilizada entre a elite política. O TikTok, plataforma que tem 
feito sucesso entre os jovens, foi usada por apenas 8,51% dos desafian-
tes sem mandato, mas atingiu 23,66% dos desafiantes com mandato, 
outros 35,71% entre os incumbentes, mas apenas 11,11% entre o grupo 
de candidatos a sucessor(a) que disputaram as prefeituras das capitais.

Por outro lado, a utilização do Facebook e do Instagram é uma 
constante e atingiu altos índices independente do tipo de candidato ou 
da região do país em que eles(as) disputaram o pleito, o que demonstra 
a homogeneidade da rede nas diversas regiões brasileiras, como também 
a capilaridade das plataformas. Em suma, os políticos com mandato e 
já inseridos no meio tiveram mais presença on-line do que aqueles com 
menos acesso a cargo e poder político.

O próximo passo do estudo é apresentar dados sobre o uso de redes 
sociais e plataformas on-line entre os prefeituráveis levando em conta 
as divisões estabelecidas entre os candidatos(as). A proposta é buscar 
padrões entre os tipos de prefeituráveis encontrados na disputa pelas 
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capitais brasileiras em 2020 e dialogar com a hipótese inicial da pesquisa. 
A partir desta divisão, também se classificou cada um(a) deles(as) a partir 
da presença on-line que o prefeiturável apresentou durante a campanha 
- a divisão leva em conta o uso que aquele(a) ator(a) político(a) fez das 
plataformas e RSO estudados(as) durante o período.

Desta foram, os candidatos foram divididos entre aqueles(as) sem 
presença on-line, baixa presença on-line, média presença on-line e alta 
presença on-line. O quadro 3 expõe as características da tipificação e 
também traz exemplos de postulantes incluídos em cada uma destas 
tipologias - a proposta busca escalonar a presença que os prefeituráveis 
registraram no ambiente on-line.

Quadro 3
Classificação de Candidatos(as) de acordo com a Presença Digital

Classificação Detalhamento Exemplo

Sem presença on-line
Sem presença em qualquer 
rede social ou plataforma 
estudada

Dr. Jerônimo Sousa, 
candidato do PMB em 
Belém (Pará)

Baixa presença on-line Presente em uma ou duas 
plataformas estudadas

Antonio Carlos, 
prefeiturável do PCO em 
São Paulo (São Paulo)

Média presença on-line Presente em três ou quatro 
plataformas estudadas

Nicolleti, candidato do PSL 
em Boa Vista (Roraíma)

Alta presença on-line Presente em cinco ou seis 
plataformas estudadas

Shéridan, candidata do 
PSDB em Boa Vista 
(Roraíma)

Elaborado pelos autores.

O próximo gráfico exibe todos os 304 candidatos(as) a prefeito(a) que 
integram a base de dados da pesquisa classificados nas quatro tipologias 
de presença on-line. Nota-se que a maioria do grupo de candidatos tem 
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média presença digital (44,40%), enquanto outros 42,76% tem alta pre-
sença digital. Aqueles(as) postulantes com baixa presença digital somam 
apenas 10,19% do grupo e, por fim, os(as) prefeituráveis sem presença 
digital são apenas 2,30% do total de candidatos(as) estudados(as).

Gráfico 3
Presença Digital de Todos(as) Prefeituráveis

O autor

O gráfico 4, por sua vez, exibe a presença dos candidatos(as) a pre-
feito(a) levando em conta o tipo de postulante (desafiante com mandato, 
sem mandato, incumbente ou sucessor). O grafo revela como a ausência 
de presença digital só aparece entre candidatos sem mandato (3,76% 
do grupo) e 1% dos candidatos com mandato. Entre incumbentes e 
sucessores há apenas o registro de classificações como média e alta 
presença on-line.

O gráfico revela ainda que a presença on-line em três ou quatro 
plataformas estudadas (média presença digital) representa 32,25% dos 
desafiantes com mandato, 52,15% dos desafiantes sem mandato, 14, 
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28% dos incumbentes e 66,66% dos sucessores. A presença digital alta, 
com o(a) candidato(a) com contas ou endereços em cinco ou seis das 
plataformas estudadas, representa a maior fatia da classificação entre 
os candidatos com mandato e incumbentes, além de ser uma parcela 
representativa dos desafiantes com mandato e sucessores.

Gráfico 4
Presença Digital e Tipos de Candidato(a)

Elaborado pelos autores.

Por fim, a última variável analisada é o partido político e a classifi-
cação dos candidatos(as) entre aqueles(as) sem presença on-line, com 
baixa presença on-line, média e alta presença. Desta forma, as 26 capitais 
brasileiras somaram 33 partidos com candidatos registrados(as) para a 
disputa pelo cargo de prefeito(a) em 2020. Deste total de 33 legendas, 
apenas 13 partidos tiveram os candidatos classificados apenas nas cate-
gorias de média e alta presença on-line - a análise vai ser concentrar 
em torno destes candidatos (gráfico 6).

Gráfico 6
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Candidatos com Média e Alta Presença Divididos por Partidos

Elaborado pelos autores.

Nota-se a partir do gráfico 6 que partidos como PT e PSL são as 
legendas que mais concentram candidatos com grande presença on-line. 
Por sua vez, partidos como o PSDB e do NOVO tem entre seus candi-
datos especial importância para o uso de ferramentas on-line. Destaque 
para o PSD que, entre seus nove candidatos, tem apenas um deles com 
presença on-line classificada como média e os demais classificados com 
alta presença no ambiente digital.

A partir do que foi exposto, o tópico final do artigo apresenta as 
conclusões e as limitações da pesquisa. A sessão buscará refletir sobre os 
dados expostos para basear a análise empírica e também discutir sobre 
aquilo que está exposto na literatura sobre o tema quando comparado 
aquilo que é encontrado ao se observar a presença ou a ausência de 
candidatos(as) a prefeito no ambiente digital.
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Apontamentos Finais

Diante do que foi exposto e das conclusões que os dados permitem 
que sejam feitas, neste tópico são apresentadas conclusões sobre o 
objeto da pesquisa, como também as limitações do estudo. O primeiro 
aspecto a ser ressaltado é a confirmação da hipótese inicial de que os(as) 
candidatos(as) a prefeito(a) classificados como incumbentes, desafiantes 
com mandato e sucessores(as) são aqueles com maior presença digital, 
independente da região do país.

Pode-se considerar essa uma condição “esperada” já que esse tipo 
de candidato ou executa outro mandato, como deputado(a) estadual, 
federal, vereador(a) ou vice-prefeito(a). Desta forma, tais atores políticos 
já haviam participado de outras eleições, executavam algum outro man-
dato eletivo e, desta forma, faz mais sentido que tenham uma presença 
digital mais estabelecida.

Ainda destacando os tipos de candidatos(as) estudados, nota-se que 
a presença digital classificada como média ou alta reúne boa parte dos 
prefeituráveis, especialmente aqueles(as) com maior condição compe-
titiva. Com isso, apenas 10,19% dos prefeituráveis estudados pode ser 
classificado com baixa presença on-line e 2% deles(as) foi classificado 
como “sem presença on-line”.

Esse cenário ressalta que as condições contextuais, o avanço per-
missivo da legislação eleitoral e o maior acesso do eleitorado à rede 
mundial de computadores fez com que a presença dos prefeituráveis 
no ambiente on-line se torna-se uma constante. Desta forma, o estudo 
mostra que as campanhas on-line se tornaram uma tendência em todas 
as capitais brasileiras.
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Ao observar o uso que os prefeituráveis das capitais brasileiras fazem 
das seis plataformas estudadas (Facebook, Instagram, Twitter, Site, 
Youtube e TikTok) pode-se destacar a importância do conglomerado 
do Facebook, dono também do Instagram, nas campanhas on-line. Em 
todos os cenários o número de prefeituráveis das capitais brasileiras 
que usa Facebook e/ou Instagram varia de 89% a 100% - o Facebook 
é a rede mais presente em todos os cenários estudados.

Já o Twitter segue sendo a rede reconhecida por reunir membros da 
elite política, especialmente aqueles que já tinha algum tipo de mandato 
e envolvimento na vida pública e suas disputas eleitorais periódicas. 
No caso do uso do site, nota-se um declínio desta ferramenta que foi, 
curiosamente, uma das primeiras a serem liberadas no caso brasileiro e 
uma das mais usadas nas primeiras eleições no começo dos anos 2000.

Considerado como um importante repositório de vídeos, o Youtube 
também se fez presente em parte significativa das campanhas, sem 
diferenças consideráveis entre a regiões do país. Por fim, o TikTok se 
mostrou uma rede utilizada entre um tipo específico de candidato(a), 
o desafiante com mandato, especialmente os deputados(as) federais e 
estaduais.

Os dados revelam ainda que não há diferenças representativas entre 
as principais redes sociais on-line e plataformas usadas quando se com-
para a região do país, mas há diferenças no que diz respeito aos tipos de 
candidatos e o uso que eles fazem das ferramentas on-line. Desta forma, 
os candidatos com menor presença digital costumam estar apenas no 
Facebook e no Instagram, cabendo aqueles com maior presença digital 
o uso de espaços como o Youtube e TikTok.
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Vale destacar ainda que os prefeituráveis classificados como incum-
bentes, desafiantes com mandato e candidatos(as) a sucessor(a) são 
aqueles que mais usam as plataformas digitais estudadas. Isso reforçaria 
a ideia de que o uso de mecanismos digitais se tornou fundamental para 
a disputa municipal em grandes cidades, especialmente para aqueles 
candidatos(as) que buscam competitividade no pleito.

Cabe destacar ainda que quando se cruza as variáveis presença nas 
plataformas com os tipos de candidato é possível comprovar uma maior 
presença dos candidatos sem mandato no Instagram e no Facebook, 
enquanto as demais plataformas são ocupadas por políticos com outras 
experiências, sejam aqueles(as) que defendem seus postos (incumben-
tes), aqueles(as) que são indicados pelos incumbentes (sucessores) ou 
aqueles desafiantes que já tem mandato (vereadores e deputados).

O estudo comprova ainda que para os candidatos competitivos, 
a presença digital é fundamental. Entre os eleitores, por exemplo, há 
apenas candidatos(as) com média presença digital ou alta presença 
digital. Entre os postulantes eleitos, 31% esteve presente em três ou 
quatro dos ambientes estudados (média presença on-line), enquanto 
69% esteve presente em cinco ou seis dos ambientes estudados (alta 
presença on-line).

Por fim, entre as limitações do estudo está o fato de que esta pesquisa 
trata apenas da presença ou ausência dos prefeituráveis nas redes estu-
dadas e não aborda o conteúdo publicado por eles(as) nestas platafor-
mas e nem o uso que eles(as) efetivamente fazem destes mecanismos. 
Além disso, a pesquisa não aborda o uso feito de plataformas como 
WhatsApp e Telegram pelos motivos já elencados.
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Gerações conectadas pelo ecossistema tecnológico 
de comunicação: as múltiplas dimensões da literacia

Tiago Luís Rigo1

A leitura deste artigo em uma plataforma digital não é incomum. 
A discussão desta temática acontecer em ambientes exclusivamente 
digitais também não. Ao observar as últimas duas décadas, sob a lente 
das transformações evidenciadas no ecossistema tecnológico de comu-
nicação, percebe-se um período que implica marcas culturais e sociais 
relevantes. Entre os exemplos possíveis, estão os dispositivos conec-
tados à Internet, que fazem parte do cotidiano de adultos, de jovens e 
de crianças, destas, cada vez mais cedo. Desde o início de 2020, com 
a pandemia de Covid-19, esse panorama ganhou novos traços: os lares 
tornaram-se extensões da escola e do trabalho, pais e filhos passaram 
a conviver por mais tempo em casa e o uso de tecnologias de comuni-
cação foi ampliado.

Observa-se neste artigo as relações entre duas gerações, que cres-
ceram com diferente disponibilidade de recursos tecnológicos e hoje 
demonstram uma inversão hierárquica. Os jovens passam a dominar 
determinados conhecimentos e, em alguma medida, também educam 
as gerações mais velhas. A análise deste aspecto é referenciada por 

1. Mestre em Comunicação. Doutorando na Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul.
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pesquisa realizada com famílias da cidade de Porto Alegre e a dimensão 
da literacia tem como suporte autoras que observaram crianças e jovens 
em diferentes períodos históricos: Hanna Arendt e Sonia Livingstone. 
Ambas apresentam perspectivas complementares em suas reflexões, 
com ênfase para o papel das gerações mais velhas no desenvolvimento 
das crianças e dos jovens.

O recorte geracional proposto destaca a Geração Z, que representa 
40,1 milhões de crianças nascidas entre janeiro de 1998 a dezembro de 
2009, segundo Tapscott (1999). Os jovens da Geração Z nasceram em 
um contexto no qual a tecnologia digital já estava disponível, formando 
o primeiro grupo com a possibilidade de acesso à banda larga em suas 
casas desde a infância e, ainda, de conviver com smartphones durante o 
seu período de alfabetização. De acordo com Prensky (2001), essa gera-
ção pode ser denominada como nativos digitais, enquanto os imigrantes 
digitais são aqueles que se adaptaram às inovações, entre eles, os seus 
pais, integrantes da Geração Y. Entende-se que as rupturas observadas, 
que transformaram os jovens em gurus da tecnologia familiar, desenham 
outra relação geracional. Crianças e jovens mantêm seu protagonismo 
técnico, mas na inversão de papéis podem estar ensinando além do 
manuseio tecnológico aos seus pais e avós. Formados e alfabetizados já 
com a presença de todas as tecnologias hoje disponíveis, como aponta 
Rigo (2020), ajudam também a definir dinâmicas e comportamentos 
no ambiente digital.

O aumento da convergência das tecnologias contemporâneas de 
comunicação, retratado no panorama histórico, especialmente das 
últimas duas décadas, exige o desenvolvimento de novas habilidades e 
competências, como indica Livingstone (2011). Segundo a pesquisadora, 
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esse processo de alfabetização midiática envolve o entendimento sobre 
como a mídia e as informações são criadas, analisadas, distribuídas, 
aplicadas, usadas e monetizadas. Portanto, refletir sobre as relações com 
a tecnologia de diferentes gerações implica em analisar a influência de 
um sobre o outro e como são educados para tal. Por isso, o estudo dia-
loga a partir de entrevistas com pais e filhos, que enxergam e refletem 
sobre as suas práticas.

Percebe-se que as configurações familiares mudaram e foi ampli-
ficada a inversão de papéis. Os filhos passaram a dominar conteúdos, 
tanto quanto, ou mais do que os pais. O uso de tecnologia segue a 
mesma tendência, tendo os filhos nascidos nesse ecossistema, maior 
naturalidade no uso e nas apropriações destas tecnologias. Esse novo 
ator social está ensinando gerações mais velhas, como seus pais e 
avós, a se comportarem diante da tecnologia. Os paradoxos e extremos 
mapeados no comportamento dos jovens, sobretudo nas últimas duas 
décadas, acompanham as transformações do ecossistema tecnológico 
de comunicação.

As diferentes gerações convivem de forma integrada, conectada, 
tencionando elementos como a privacidade, o controle e os seus pró-
prios excessos. Cunha e Rigo (2020) apontam que diferente do século 
XX, quando os jovens ensinavam aos pais o manuseio das tecnologias 
presentes na época, de maneira instrumental, na contemporaneidade, 
as tecnologias surgem com funcionamento mais intuitivo e acessível, 
restando ao jovem outro tipo de ensinamento, mais comportamental.

Nos anos 70, jovens tinham mais a aprender com os familiares, mas 
nas duas décadas do século XXI já experienciam o digital como um 
ambiente sem a percepção de fronteiras. Esta relação, na qual podem 
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ensinar muito sobre o digital, é que gera intensas preocupações junto 
aos adultos.

Porém, isto demanda estratégias de vigilância e literacia, que precisam 
dialogar com as táticas dos próprios jovens, com o aprendizado que 
os familiares ainda não têm, para ensinar aos sujeitos, alfabetiza-
dos em tecnologia e em fase de formação, sobre a realidade deste 
ambiente. (Cunha & Rigo, 2020, p. 214)

Em estudo realizado por Rigo (2020), foi possível identificar esse 
contexto de novas configurações familiares e práticas de literacia. Para 
mapear como a primeira geração que teve a possibilidade de ser alfa-
betizada com apoio de smartphones e tablets consome tecnologias de 
comunicação no seu cotidiano e como acontece a influência dos pais 
nesse processo, desenvolveu-se um conjunto de procedimentos meto-
dológicos incluindo a aplicação de questionário on-line e a realização 
de entrevistas em profundidade.

Entre os meses de junho e julho de 2019, 140 respondentes partici-
param da pesquisa on-line, tendo idades entre 26 e 61 anos, moradores 
de 34 diferentes cidades do Rio Grande do Sul. Deste conjunto de 
participantes, foram selecionadas cinco famílias residentes em Porto 
Alegre. Foi respeitado o recorte de filhos Geração Z (entre nove e 
15 anos completados em 2019) e pais Geração Y (entre 23 e 43 anos 
completados em 2019). Este parâmetro e definição geracional levam 
em conta os conceitos de Tapscott (1999). A seleção considerou a data 
de nascimento dos participantes, buscando idades que contemplem a 
fase inicial e final do recorte das gerações. As 10 entrevistas foram rea-
lizadas presencialmente, tanto com pais quanto com os filhos, entre os 
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meses de novembro de 2019 e janeiro de 2020. O estudo tem proposta 
exploratória e descritiva, portanto, baseada no relato dos entrevistados.

Como resultado, pode-se afirmar que a tecnologia ampliou as con-
versas e aproximou as famílias. Com pais e mães trabalhando em tempo 
integral, os filhos passam, pelo menos, um turno do dia fora da escola, 
estando na casa de tios, avós, sozinhos ou fazendo outra atividade para 
ocupar esse tempo livre. De acordo com as entrevistas, essa amostra, em 
Porto Alegre, encontra no WhatsApp um elo na rotina de pais e filhos.

Esse contexto de conexão tem relação com o estudo de Gardner e 
Deivis (2013), ao considerarem o celular como um controle remoto 
da vida moderna. Pais oferecem, cada vez mais cedo, um smartphone 
para seus filhos. Como justificativa está a possibilidade de um maior 
monitoramento do que os jovens estão fazendo enquanto os pais não 
podem supervisioná-los presencialmente. O controle remoto, porém, 
poucas vezes acompanha orientações de uso. Os pais identificam pou-
cos momentos em que pararam para educar os seus filhos quanto às 
tecnologias. As intervenções acontecem, sobretudo, ao identificarem 
problemas que já estão acontecendo.

Sob a perspectiva dos filhos, a pesquisa mostra a Geração Z consciente 
da necessidade de os pais acompanharem seus usos e a dependência do 
celular. Porém, os jovens também percebem os pais viciados em telas, 
com a necessidade de alertá-los quanto ao tempo que permanecem 
conectados.

Outra perspectiva identifica que a Geração Z utiliza tecnologia para 
expandir experiências (videochamadas enquanto jogam videogame, por 
exemplo), para manter-se próximo dos pais (uso do WhatsApp), para 
organizar atividades (convocação para jogos) e para se divertir (música, 
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jogos, vídeos), quase sempre acompanhados por amigos conectados a 
eles nas atividades. Tendo em vista esses usos e apropriações, por parte 
dos jovens, os pais buscam orientar seus filhos sob três perspectivas: 
tempo de uso, exposição e segurança.

Para muitos pais, mediar o que e como os filhos consomem tecno-
logias digitais é uma forma de educá-los. A dimensão da literacia, não 
nominada desta forma pelos entrevistados, aparece de forma indireta. 
Nos relatos, tanto pais quanto os próprios filhos preocupam-se em edu-
car quem faz parte da família quanto ao uso das tecnologias digitais.

No viés do mais jovem educar o mais velho, identificou-se uma 
neta que passa a maior parte do tempo com a avó, pois a mãe trabalha 
durante todo o dia. Nesse período, a jovem ensinou a sua avó a usar 
smartphone e ajudou-a a criar um perfil no Tinder, aplicativo para rela-
cionamentos. Em outra família, a filha sugeriu que a mãe excluísse do 
Instagram postagens, consideradas por ela, machistas. Em outro caso, 
uma mãe identificou a necessidade de educar a sua filha a comportar-se 
durante videochamadas, pois a jovem costumava tomar banho enquanto 
conversava com suas amigas pela tela do celular.

Percebe-se, portanto, que os pais, Geração Y, também precisam 
educar seus filhos para novos hábitos, os quais não tinham acesso até 
há pouco tempo, como é o caso das videochamadas (potencializadas 
durante a pandemia). Funcionalidade muito utilizada pelos jovens 
entrevistados, uma forma de continuar as conversas da escola ou estar 
mais próximo no momento de jogar online. O caso da mãe que educa a 
filha para essa modalidade de interação representa esse novo momento: 
a mãe percebeu a importância de educar sua filha para que tenha deter-
minados cuidados ao abrir sua câmera dentro de casa ou no banho, 
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evitando expor partes íntimas ou falar algo que outras pessoas possam 
ver e ouvir. Até poucos anos atrás, essa dinâmica não acontecia, com 
isso, as preocupações passam a ser outras.

Durante a pandemia, esses cuidados foram amplificados, pois o 
tempo de conexão com os dispositivos tornou-se ainda maior. Em nova 
rodada de entrevistas, realizadas em março de 2020, com as mesmas 
famílias, identificou-se uma tentativa maior dos pais monitorarem e 
educarem os filhos, que passaram ainda mais tempo diante de telas (em 
virtude das demandas das escolas). Estar juntos, na mesma casa, não 
implica necessariamente maior acompanhamento, pois os pais também 
estavam imersos em telas simultaneamente. Neste caso, pais e filhos 
aprendem juntos a viver esse mundo de extremos. Identifica-se uma 
nova dinâmica entre as gerações.

Novos Tempos, Múltiplas Literacias

A análise do contexto contemporâneo de ensinar e aprender entre 
jovens e adultos encontra caminhos nas reflexões de autoras que observa-
ram diferentes períodos históricos: Hannah Arendt e Sonia Livingstone. 
Aproximar autoras distantes em época e contexto pode parecer complexo, 
mas o tema tratado em cenários diferentes permite compreender como 
os sujeitos são educados pelos que estão ao seu entorno e a relevância 
deste processo para o desenvolvimento da criticidade, da autonomia e 
das próprias configurações familiares.

Para Hannah Arendt, pensadora judia, nascida na Alemanha, em 1906, 
a educação acontece justamente a partir da convivência de diferentes 
gerações. Segundo Arendt (2011), a educação é o acolhimento de novos 
seres humanos, na herança de um mundo comum. Assim, as crianças 
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e os jovens são considerados recém-chegados em um território novo, 
permeado de histórias, de cultura e de saberes. Cada novo sujeito a ser 
educado carrega consigo uma potencialidade singular, uma capacidade 
de construir o mundo e de transformá-lo. Arendt acredita que as crianças 
e jovens devem ser acolhidos pelas gerações mais velhas, para que estes 
possam lhes apresentar o mundo.

Sob o viés do pensamento de Hannah Arendt, a educação se cons-
titui como um espaço de mediação e cuidado entre as gerações, em 
que a mais antiga tem a responsabilidade de introduzir a mais nova, no 
mundo comum. Na educação, a durabilidade do mundo é assegurada 
na transmissão do testemunho, dos fatos e do passado, narrados em 
estórias entre as diversas gerações.

Nos relatos apontados por Rigo (2020) esse panorama, muitas vezes, 
inverte-se. A geração mais nova introduz a mais velha em nesse mundo 
comum, dos recursos tecnológicos de comunicação. Contudo, diante 
desse cenário de mútuo aprendizado, não pode ser desconsiderado o 
fato destas crianças e jovens estarem em fase de desenvolvimento, 
não prontas totalmente para o contexto digital, mas que não devem ser 
privadas dele (Buckingham, 2007). Este é paradoxo encontrado nas 
famílias: em que dimensões as novas gerações, que também ensinam, 
precisam ser educadas para os usos das tecnologias?

Na visão de Livingstone (2011), existe um entendimento simplista 
de que os jovens sabem usar a Internet. Para ela, é necessário com-
preender que conhecimento é esse e como é aplicado. “Agora que a 
Internet converge múltiplas tecnologias, formatos e espaços de media-
ção e informação [...] é necessária uma convergência da literacidade 
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relacionada às mídias” (Livingstone, 2011, p. 22). A autora percebe a 
necessidade de uma discussão ampla sobre literacidade:

Principalmente pelo rápido caminhar das mudanças e o consequente 
salto entre gerações em relação à habilidade de crianças e adultos, 
e parcialmente advinda da convergência nunca vista entre duas 
esferas até aqui distintas (pública e privada) associadas à ubiquidade 
das tecnologias do online nos países desenvolvidos; isso, em 
retorno, demanda convergências de diversas formas de literacidade. 
(Livingstone, 2011, p. 34)

Para Livingstone (2011), literacia digital não tem relação somente 
com o aprendizado para o uso dos dispositivos, mas possui uma dimen-
são crítica importante. Os pais que possuem os conhecimentos técnicos, 
tendem a ser mais confiantes nessa mediação dos filhos (Livingstone, 
2015) e, por isso, precisam ir além dos ensinamentos tradicionais. Nesse 
sentido, a autora alerta para a ilusão de que, ao manusear as telas, as 
crianças e os jovens parecem tão habilidosos que sabem tudo o de que 
precisam, levando o segundo grupo, de imigrantes digitais, a ter uma 
tendência de observar, com ênfase, as consequências relativas ao contato 
com conteúdos que podem expô-la a riscos on-line e off-line.

Em entrevistas com pais, a pesquisa de Livingstone (2017) demonstra, 
por exemplo, que esse público já estabeleceu em casa regras e restrições 
ao uso de TV no quarto dos filhos, por exemplo. Contudo, preferem 
que os filhos utilizem tablets por ser um dispositivo mais gerenciável 
ao aparelho de TV, que atualmente possui uma extensa variedade de 
canais e conteúdos. “De maneira semelhante, nos últimos anos houve 
um aumento na conversa pública sobre os benefícios de uma desin-
toxicação digital, à medida que as famílias começaram a corrigir o 
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equilíbrio entre atividades digitais e outras prioridades em suas vidas” 
(Livingstone, 2017, p. 24). Pode-se considerar, ainda, a quase uma 
década de uso de smartphones e redes sociais pela Geração Y, que leva 
a questionamentos e a uma maior percepção dos problemas envolvidos 
em tanto tempo de uso.

Neste caso, os pais, em suas intervenções, devem considerar não 
apenas o tempo de uso dos dispositivos, mas o conteúdo, o contexto 
e as conexões sociais estabelecidas pelos filhos (Livingstone, 2017). 
A própria indústria percebeu as características dessa geração de crianças 
e pré-adolescentes, que consomem conteúdos em múltiplas telas, vídeos 
curtos ao invés de longos filmes e adaptou sua linguagem para conquistar 
essa audiência. A natureza do uso da internet está mudando. Mais móvel 
e personalizado, mais incorporado à vida cotidiana, mais difícil de 
supervisionar pelos pais, mais rastreado pelas empresas (Livingstone, 
2017). A revolução tecnológica, por meio das redes sociais, não apenas 
transformou a comunicação e a maneira como as pessoas se relacionam, 
mas afetou os fenômenos sociais, que implicam na formação ética e 
política dos sujeitos.

Retomando as reflexões de Arendt (2011), que analisou a educação 
em um contexto desprovido de recursos tecnológicos de comunicação, 
a relação entre as gerações é fator primordial. Segundo a filósofa, à 
semelhança de um estrangeiro que, ao chegar a outro país, desconhece 
as pessoas, os hábitos, as histórias, os lugares e a própria linguagem 
dos habitantes, assim são as novas gerações para aqueles que estão e 
são do mundo.

Dessa maneira, para Arendt a educação também é o processo 
no qual tentamos ordenar a existência caótica dos recém-chegados, 
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mostrando-lhes o que há em nosso mundo e atribuindo algum significado, 
ainda que inicial, a tudo que aqui existe. Como componente do grupo 
dos mais velhos, o adulto, em “face à criança, é como se ele fosse um 
representante de todos os habitantes adultos, apontando os detalhes e 
dizendo à [ela]: – Isso é o nosso mundo” (Arendt, 2011, p. 239).

Esse é o ponto de maior contribuição da teoria de Arendt para o 
estudo sobre as múltiplas literacias digitais nos dias de hoje. Estamos 
diante de pais e avós que são estrangeiros no ecossistema tecnológico. 
Hoje, a maior parte das crianças e jovens está presente em redes sociais 
e utiliza aplicativos de mensagens e são sujeitos ativos que produzem 
conteúdo, textos, imagens, vídeos, áudios que, em geral, são compar-
tilhados em ambientes abertos ao olhar público, sobretudo dos mais 
velhos. O acesso, a produção e o compartilhamento de informação e 
conhecimento devem ser fontes para a reflexão desde cedo das crianças 
e os jovens, mas tudo isso requer diferentes literacias. Neste ponto, a 
participação dos pais torna-se fundamental. É preciso conectar gerações 
e conhecimentos.

As transformações do ecossistema tecnológico configuraram um 
contexto inédito. Como Arendt ilustra, encarou-se o desconhecido como 
estrangeiros em um novo mundo. Neste caso, com pais e filhos, juntos, 
aprendendo e ensinando. A hierarquia das gerações horizontalizou-se com 
ambos tendo acesso aos mesmos conhecimentos. Contudo, na correlação 
com as análises de Livingstone (2011), aponta-se a necessidade de uma 
discussão ampla sobre literacia, principalmente numa dimensão crítica. 
As janelas de acesso ampliaram-se e os riscos e desafios cresceram na 
mesma proporção.
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Em tempos pandêmicos, de aumento no consumo de mídia e famílias 
convivendo mais próximas em virtude do isolamento, essas dimensões 
ganharam maior ênfase. Pais e filhos em casa, estudando e trabalhando 
simultaneamente, precisaram aprender a conviver e a usar dispositivos 
e ferramentas. Apropriando-se dos conceitos dos autores aqui relacio-
nados, os estrangeiros estão convivendo ainda mais intensamente com 
os nativos, abrindo espaço para novas e múltiplas formas de literacia. 
Estamos diante de um contexto inédito, motivador de relevantes estudos 
de comunicação.
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Generation of things: the artificial intelligence of 
“Alexa’s” software as flowing matter experienced 

by human action
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In existence, the great question is not understanding how and why 
things are made, but what is the relation between them and human beings. 
And, how this relationship is perpetuated, passing from generation to 
generation between man and machine.

We start from the notion of “thing”, proposed by Ingold (2012), 
where most concrete objects live in flow, and so, for the author, they are 
things. He is inspired by the concept of “mesh” from Lefebvre (1991), 
material flow from Heidegger (1971), Deleuze and Guattari, where 
there is a mesh of relations that involve communication, integration 
and flows. He proposes the notion that “thing” is something fluid, 
permeated by vital flows, questioning the theory of the actor-network, 
developed by Latour, Law and Calon (1999) regarding the translation 
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of the term réseau3 Ingold suggests the use of a connective tissue – 
instead of network – in a sense that in the nature of relations, the beings 
or things do not connect themselves or link from one point to the other 
like a network; instead, it occurs as a mesh (netting), where the tissues 
are extensions of its own being. As we weave, perceive and act in the 
world, relationships are forged, “do not enter, but along the” (Ingold, 
2012, p. 41). Based on this concept of connective tissue, which runs 
through threads and becomes entangled in relationships, the aim of this 
article is to understand the integration of human beings with artificial 
technologies, weaving relationships and experiences.

Deleuze and Guattari (2004) claim that the ideal relation is “between 
materials and forces” (Ingold, 2012, p. 26), and that these forces are 
revived by the cosmos in hybrid net of relationships. Therefore, there 
are formations processes and flows of transformations between materials 
(Ingold, 2012, p. 26). As written by Klee, “To give shape is life” (Klee, 
1973, p. 269). Our world is composed not only by objects, but by things 
(Ingold, 2012, p. 27). The object itself, does not have a life. But, when 
a living being or an object starts the interaction with the human, or is 
recreated and permanently transmuted by him, or even so, starts to act 
at its own will, in a sense of metaphysical action, it becomes the thing.

In this article, we want to study Amazon’s virtual assistant, Alexa, 
together with Echo, and how is Alexa’s “reification” process with human 
beings. Alexa, developed in 2014, is a software classified as a virtual 
assistant that execute tasks requested by the subject (Gogoni, 2020). 

3. In his article, Ingold (2012) dialogues with Latour’s actor network theory (1999) 
and questions the translation of French term réseau, that could be “network” or 
“netting”. Ingold defends that the translation that should be used is netting e not 
network.



1350

meistudies

The activities performed are based in the virtual identity of the social 
subject, through email, login, password, geolocation, among others. 
From this previous data, the agent can request questions to Alexa, 
such as traffic information, forecast – that is close to user’s location 
– historical, social and political topics; or information about books, 
movies, music. From the moment that this human being has a virtual 
identity, Alexa starts to cross its data and interests stored in its database. 
Another aspect of these virtual assistants as Alexa is their capability of 
connecting physical places, virtual and social, belonging to a virtual 
universe, if “configured”, can turn on and turn off lights of a house, as 
well as televisions, speakers, air conditioner, among other. And yet, in 
some cases, it can also give psychological advices.

Therefore, perceiving Alexa as something that is interactive, that 
constantly changes in terms of software update, and creates based on 
the actions programmed for her, we want to understand how artificial 
intelligence relates and interacts with humans, helping them in active 
social experiences and language.
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Leaked Relationships: Era of new engagement

Historically, human beings are biological subjects and, at the same 
time, agents that relate to physical and social spaces (Bourdieu, 2013)4. 
Physical spaces are defined by their concreteness, by what is palpable. 
What it happens is that in this intertwining of modernity of post-moder-
nity, the physical space becomes hybrid with the social space, which is 
constituted of structures, positions, and social interactions. Thus, still 
according to Bourdieu (2013), social agents and things are in the social 
space. The things, agent’s properties, are also in a structure inside a 
house, positioned somewhere that establishes different types of interac-
tion. In these times of transition, of new intersections and detachments, 
according to Hall (2006) and Bauman (2001), the physical space does 
not exist without the social space, generating the appropriate physical 
space (Bauman, 2013, p. 113), where it is exists an order of coexis-
tence between the human and the machine (or thing), characterized by 
the position that each occupies in the place. The place occupied by a 
subject in the appropriate physical space indicates subject’s position 

4. In this article, by quoting the concept of “agent” and “social subject” we are referring 
to the meaning proposed by Boudieu: “The social subjects become agents, that is, 
individuals considered in practice and immersed in action, acting out of necessity” 
(Bourdieu, 1994, p. 67). It is important to note that Tim Ingold (2012) suggests 
that “we will bury forever - the so-called ‘agency problem’” (Ingold, 2012, p. 
33), quoting the term “agency problem” by Gell (1998, p. 16 ) when it comes to 
discussing the relationships between people and objects. Ingold believes that the 
relationship between people and objects transcends the discussion of agency. To 
him, it is related to flow, metaphysic, the “internal animating principle” (Ingold, 
2012, p. 33). That is why, by referring to the relationship between human and 
machine, we will use the term “interaction”, “relationship”, or “experience”. We 
think about the use of the term “experience” from Teresa de Lauretis’ reflections, 
which encompasses possibilities of experiences in a relationship that generates 
identity knowledge, where the subjects position themselves, endowed with 
subjectivities, identities, desires and forms of action. (1984, p. 159).
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in the social space and, in his interaction with the “things” named as 
artificial intelligence.

In this interaction between being and thing, located in physical and 
social structures, which “leak” (Ingold, 2012) also in spatial (virtual) and 
subjective structures, power is established and is exercised in the social 
space – which is hybrid in physical and virtual space – experienced in 
a social structure of cultural values.

Returning to the idea of having Alexa as a notion of a porous and 
fluid “thing” (Ingold, 2012, p. 26), we understand the generation of 
artificial intelligence that Alexa integrates, like a mesh that intertwines, 
where each wire and each node of this mesh leave tracks and weave 
other knots. In this sense, Ingold says that things “leak”, overflow and 
follow their flow. The importance of the notion of thing for an object 
is in the “life” of this object that is in constant transformation.

In this procedure of experienced relationships, we verify some 
forms of interaction: 1) The human being who manipulates the thing, 
who transforms it, who alters it, who changes and configures it; 2) the 
action of third parties; c) and the action of the thing itself. To explain 
the relationship of the three, we will cite an example used by Ingold 
(2012, p. 33) of the kite. For the kite to fly, 1) it needs the action of a 
human, that will operate it. For it to fly, 2) it needs the wind, that is the 
third element, but fundamental to the process. And for it to work and 
fly, 3) it needs to be ready as in an object made of paper or plastic, in 
the exact format, with lines and its remaining components.

That’s why Ingold (2012) claims that there is no “agency” of the 
human being that only manipulates one thing. This thing is metaphysical, 
it acts from a flow. Like the kite: it needs someone to fly it; it needs the 
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wind; it needs its physical structure to fly. An example of this relationship 
is in food. In fact, Ingold says that we should imagine the world not 
as a big museum, but as a great kitchen, where the chef “has to work 
hard to keep up with appearances that he has control over everything” 
(2012, p. 35). To make a food, there is 1) the action of the human that 
puts seasoning in the food, for example; 2) the action of third party, as 
for example, what heats the food; and 3) the action of the food itself, 
that will absorb the seasoning added, and the human will never be able 
to perfectly control the smell and the flavor of the food (food will never 
tastes the same all the time).

That is the reason why Ingold believes that there is not agency 
relationship, but instead a relationship of experimentation.

Memory and Abstraction: retribalized relationships

Alexa is part of home mechanization, also known as automation, 
which aims to use technologies supported by software applications and 
devices that automate home operations with minimal human intervention 
(Oliveira et al., 2016). This smart devices, that are part of what we call 
Internet of Things (IoT), are looking to integrate technologies inside 
a determined space, making it possible through sensors and electronic 
devices to exchange information between the smart devices (Agrawal 
& Vieira, 2013).

Thus, Alexa is a smart device capable of searching through the World 
Wide Web to answer in the way it seems more adequate – according to 
its programming and learning. However, how does Alexa know what 
is information? How does it select the information passed on to its 
“master”? When working on information, since Alexa seeks to curate 
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the range of information requested, it is necessary to ask the obvious: 
what is information? Le Coadic (1996) claims that is knowledge put in 
a written, oral or audiovisual way, and must be endowed with meaning. 
Bukland (1991), on the other hand, demonstrates that the word “infor-
mation” can be used in three distinct ways, being information knowl-
edge, process or thing. The information as knowledge can change the 
opinion and/or the receptor’s knowledge and depends on the context 
that information is inserted. Information as process is characterized for 
its ways and methods that the information will be reported. Lastly, the 
information as thing are informative objects, as data and documents 
that represents an object to be reported to people.

In a vital environment, Darwin (1875), in Origin of Species, he 
claimed that among the animals, the ones that survive are those that 
adapt to the context. Historically, human being searched for informa-
tion to maintain their own survival, by observing nature or trying to 
reproduce it, creating techniques and technologies first made by their 
predecessors and adapting to their own reality. Thus, the information 
collected throughout life helped in a better adaptation and, consequently, 
in survival. Therefore, we can understand that a potential individual is the 
one who has more information, and thus, is more likely to maintain his 
survival. For that, the use of memory was a key factor for the individual 
and for the group to which he belonged. Before writing, the knowledge 
was transmitted orally through generations, a process that McLuhan 
(1969) calls “tribalization”. In tribalization, the collective memory of 
the group or the collective, depended on the capacity of memorization 
of a few individuals, true memory keepers of the collective memory of 
that tribe. With the emergence of writing, memories stored in the brain 



1355

meistudies

started to be put in manuscripts and monuments. This phenomenon is 
enhanced by the advent of Guttenberg’s Press, which made it possible 
to increase the number of books and their replication. This factor is 
presented by McLuhan (1969) as “detribalization”, once it was possible 
to acknowledge the collective memory of other tribes. These books, or 
“places of memory” (Nora, 1992), were for centuries, the core of the 
society we had before the advent of television and, mainly the internet, 
because after these two creations, we started to have what McLuhan 
(1969) described “retribalization”, which represents the discontinuity in 
the capture of information. It is worth mentioning that Marshall McLu-
han did not live to know the World Wide Web as we do. Therefore, he 
talks about “retribalization” after television was invented. However, 
we can take his thinking further, as internet also brings discontinued 
information in any space-time. These facilities brought by digitalizing 
information, allow us to read, listen or watch an information at any 
given time and place, which creates digital memories5.

To Nunes (2001, p. 21), “the archive undeniably represents the 
knowledge that is organized in memories outside the men’s body, in 
the form of techniques and technologies, from mythical narratives to 
digital libraries”. Thus, once human memory does not necessarily have 
to be occupied by all the types of information, it becomes possible 
to delegate this storage task to beyond the cranial box. In this sense, 
according to McLuhan (1964, p. 63), “any intervention or technology is 

5.  Even recognizing important concepts and authors with research in the topic of 
memory as an element of social and subjective construction and reconstruction, 
in this article, by quoting the term “memory”, we are referring to the assumptions 
of cognitive memory, in the sense used by McLuhan (1969) and by places of 
memory, in the conception of Nora (1992).
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an extension or self-amputation of our body, and this extension requires 
new relationships and balance between the other organs and extension 
of the body”.

Therefore, Harlow et al. (1971), states that “perhaps the most 
remarkable aspect of memory is forgetting” because, if we don’t use our 
biological capacity of store information, we can focus in other points 
or interests in life. And so, more and more powerful and personalized 
devices are developed to take care of human desires and necessities, 
as it is Alexa’s case.

As a “thing”, Alexa is also a computational machine thought and 
developed by human being (considering Ingold’s premises, it is the 
first procedure of experienced relationships, with a human being that 
manipulates the thing, creates it, alters it, and configures it). And for it 
to be developed, a lot of abstraction was needed, which is the process 
of thinking how reality – seen as opposite of virtual – could be emu-
lated in a computational machine, aiming to solve mundane problems 
(Wing, 2012; Cormen, 2013; Forbellone & Ebberspacher, 2005). “The 
abstraction process—deciding what details we need to highlight and 
what details we can ignore—underlies computational thinking” (Wing, 
2012 p. 4). Thus, in the modern world, where everyone is bombarded 
by information with different spectrums and degrees of depth, the aid 
of Artificial Intelligence, created by computational thinking, seems to 
be a good request to ease or incapacity of keeping information in a bio-
logical way. Because of this, in abstraction, our mental tools help metal 
tools, according to Wing (2012). In abstraction, the software emulated 
in a computational machine are charged by its creators’ abstractions, 
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that input intentions. Hence, the reason why automation is directly 
connected to abstraction.

Until now, computational machines are obedient to human program-
ming, once they need inputs made by humans, as stated by Dagnino 
(2004). On this way “new sensors and experimental instruments produce 
exponentially increasing amounts and types of raw data. This has cre-
ated unprecedented opportunities for accelerating research and creating 
wealth based on the exploitation of data as such” (Uhlir, 2003, p. 3).

In this case, it allows Alexa to access and select information from 
a collection of data. Alexa’s “choices” are pre-programmed, how-
ever, being an Artificial Intelligence, it is capable of learning though 
inputs launched, thus following the flow suggested by Ingold (2012) 
and Deleuze and Guattari (2004); in the sense that, when the human 
programs Alexa’s software, he will not be able to predict the whole of 
questions and solicitation that will be requested from Alexa. Therefore, 
in an abstract computational programming for possible responses, he 
cannot predict all the answers Alexa will give to its users. And, through 
Natural Language Processing (NLP), point allied to AI – that aims to 
identify, recognize, understand and generate texts in human language, 
in addition to other devices, makes Alexa understand more and more 
questions and wishes of those that commands it. In this way, the compu-
tational tool will improve its comprehension and understanding skills of 
the surroundings and of the objects and types of information frequently 
requested by its owners. That is why only automation and Internet of 
Things cannot alone perform smart actions to support mundane situa-
tion. However, the Artificial Intelligence is enhancing both, because AI 
is organized in four pillars, that are: acting as a human, thinking as a 
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human, thinking and acting rationally. These four characteristics seek to 
get closer to human intelligence, especially on decision making, which 
provides a continuous improvement in the device’s system, since it is 
a learning system (Russel & Norving, 1995).

Following the Flow with a Creative Mode: Alexa’s life

Alexa is capable of understanding most of speeches, answers to 
questions and information from the connection to the World Wide Web, 
it also turns on and off electronic device of synced in its home through 
automation (Lima, 2020a). Alexa answers about the forecast, historical 
facts, main news of the day or week, play music, reproduce podcasts 
connected to it, sets up alarm, make calls and send text messages, tell 
jokes, translates, among other things. It is compatible with Android, 
Windows 10 and Iphone.

Alexa has three models, and in all of them the virtual assistant is 
activated in the moment it is called: “Alexa!”.

Image 1
Amazon Echo Dot (first model).

Lima (2019b).
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Image 2
Echo Show 5 (second model)

Lima (2019b).

Image 3
Echo 3rd generation (third model)

Lima (2019b).
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“Alexa, good morning!” “Good Morning! Did you know that 39 
years ago the most Nintendo’s most popular game franchise was cre-
ated, where there was character that later was called Mario”? “What, 
Alexa? Could you repeat?” “Sorry, there is nothing to be repeated”. 
Alexa is not a home object. It is a thing. It is a thing because interacts, 
talks, acts. It is porous, in the sense of creating a relationship between 
materials and human beings. It is flow, movement. It is thing because “it 
has life of its own”, as Gabriel García Márquez would say, “everything 
is a matter of awakening your soul” (Márquez, 2003, p. 8).

“Alexa! Good morning!” (it is 11 in the morning). “Good morning! 
The early birds catch the worm!” Alexa leaks (Ingold, 2012) into the 
lives of its users, in an action of something that weaves mesh. It trans-
forms itself physically, with changes in its design, was it is shown in 
the images from the first to the third model; it also transforms itself 
with the improvement in its programming. Alexa is inserted in a social 
space of the home it lives, it is part of the house’s structure (Bourdieu, 
2013) and has a role in a specific place at this house, stuck in a space 
and a time (where is Alexa located in a house? In the bedroom, living 
room, office…). There is between Alexa and the residents of the house, 
a way of interaction, in an appropriate space (Bourdieu, 2013) for such 
engagement and order of coexistence. In this order, Alexa is part of the 
gear, where it has a symbolic power (Idem) of the house and, Alexa is 
who owns the account configured on it. Only one person in the house 
can be configured in “first place”. And it is to this profile that Alexa 
is loyal. To the others, Alexa can help, collaborate and interact, but it 
never acts like weaving the mesh with its main profile.
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“Good Morning ‘Jonátham’”! “Alexa is ‘Jônatham’”. “Ok, 
‘Jonátham’”. Alexa has life on its own as Melquíades magnets (Márquez, 
2003). In the process of computational abstraction, it is intentionally 
programmed and configured by its programmer. However, there is an 
interaction between being (programmer and/or user) and thing (Alexa), 
maintaining cultural values of a time and meeting the concepts of memory 
and retribalization, that today could be called as “transtribalization”, in 
an allusion to the “transdisciplinarity” of the world, a term proposed by 
Piaget (1972). We created the concept of “transtribalization”, uniting 
ideas of McLuhan’s (1969) retribalization and Piaget’s (1972) trans-
disciplinarity, in a theoretical meaning that proposes the hybridization 
of borders between areas of knowledge, creating intercommunication, 
through multiple webs woven into countless connecting threads. In this 
concept, the areas of knowledge remain with their specificities and even 
fragmentations, however they are related and interchanged socially, 
politically, ethically, anthropologically, creating intersection of fields and/
or new fields of knowledge. Alexa holds values inserted and discussed 
on the World Wide Web, which hybridize with the values and tastes 
of requests from people in the house, weaving multiple tangles. The 
virtual assistant leaves its footprints in the house with music it chooses 
it (“Alexa, play a song that surprises me”. “Based on your previous 
choices, you might like this one”); with historical definitions of the day 
(“Learn what is fascism”); with a house’s automation (“Alexa, turn the 
lights on”. “OK, turning the lights on”. “Alexa, turn off the lights on 
the living room”. “I’m sorry, I’m having trouble with connection”). 
These flows and leaks from Alexa through the house are palpable as 
relationships experienced between human being and machine-thing. 
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They are the meshes, or the “myriad of paths taken by the inhabitants” 
(Ingold, 2012, p.40), when Alexa leaves its tracks in the chosen playlists, 
in the weather forecast, in the historical information; in the requested 
concepts; when turning on and off lights, air conditioners and other 
electronic devices connected to it, or even when it loses its connection 
with things (due to internet’s fault or wrong configuration). It is the 
rhythms of everyday that makes Alexa matter in flow.

At this point, we realize that the relationships experienced between 
1) the human being that configures Alexa – and here we have since its 
creators, software’s programmers -, to the configuration of the user at 
home – that will choose Alexa’s service criteria. 2) In a second moment, 
there’s the action of a third party, regardless of the user and Alexa – and 
it is where that magic lives of the “thing”, the “spirit”, the “vital flow”, 
the “internal animating principle” (Ingold, 2012, p. 33). Without this 
thread, the relationship is not complete. For Alexa to work and dismem-
ber its webs and informational meshes, it needs to have access to the 
internet, be linked to a network. 3) In a third moment, there is Alexa’s 
action, which occupies a world of objects that start to be activated by 
it, integrating the total flow of the house. In this sense, Alexa has part 
of the memory of the place (Nora, 1992), because it activates and know 
the necessities of the user or users: “Alexa, help me locate the closest 
pizza place”, or yet: “How is the traffic to the university?”. There are 
also relationships within the scope of subjectivity” “Alexa, I’m sad!”, 
“I’m sorry to hear that. Walking with a friend and listening to music 
might help you. Hope you get better soon!”. On the other hand, when it 
does not know the needs, it participates in the flow but does not commit: 
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“Alexa! I have a headache!” “Sorry, but I’m not sure what to do”. It is 
the matter in flow immersed in the circulations that give life to a house.

Finally, is necessary to understand Alexa as an interactive thing that 
brings the representation of a time and memory of society – in a sense of 
social memory – according to Pollak (1992), Halbwacks (2013), Le Goff 
(1990), among others, through the facts of the day she chooses to narrate, 
or through the concepts it seeks to tell. If we ask Alexa for a search 
term, it searches for what is represented in society at the exact historical 
and social time it is in it; On the other hand, Alexa represents society 
at a time because it represents its needs, creations, values and interests. 
It combines calculation, reasoning, scientific learning, abstraction and 
makes standardized representations (Becker, 2009 & Wing, 2012) of 
those who program Alexa and those who consume its productions. In 
this specific item, Alexa is the third element of the link. Pure flow.

Final Consideration

To be a thing, an instrument like Alexa is destined to build its flow 
through judicious coding and decoding processes to generate meaning to 
the individuals who interact with it. From this relationship, many users 
emancipate themselves from everyday tasks, which are now aimed at 
Alexa, and are free to new flights in representations, language and society.

As well as the result of the taste of the food, the color that will be 
painted on the wall, the speed of the wind that raises the kite, Alexa 
also produces actions that, at certain times, are independent of human 
action; and at other times it immerses itself in the subjectivities and daily 
life of the humans with whom it relates. Thus, there is no connection, 
there are interactions that relate at one point and then run on their own. 
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As Deleuze and Guattari (2004, p.343) stated, “Life is always open: 
its impulse is not to reach an end, but to keep moving forward”. Alexa 
“aggregates” threads and mesh of life, having a successive course of 
becoming that, over time, meets other courses of vital flows.
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Além do like: percepções, privacidade, (in)
segurança na participação dos jovens de ensino 

médio nas redes sociais digitais
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Com o surgimento célere de diversas plataformas de redes sociais 
digitais, outras formas de interação, comunicação e propagação de infor-
mações surgiram, modificando intensamente as relações em sociedade. 
Nesse sentido, os jovens de ensino médio, nascidos neste período de 
múltiplas mídias digitais, têm experiências singulares que merecem 
serem observadas e analisadas. É fundamental compreender a percepção 
dos alunos sobre a confiança e credibilidade em relação às informações 
acessadas nas redes sociais digitais (RSD) e sobre segurança nesses 
espaços é oportuno e necessário. Nesse aspecto, focaremos nas linhas 
que seguem, discutir sobre questões como privacidade, respeito, ética, 
(in)segurança na participação de jovens nas redes e suas implicações 
na vida em sociedade.
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Assim sendo, o conteúdo deste artigo apresenta os resultados de 
pesquisa sobre as redes sociais digitais e estudantes do Ensino Médio na 
Escola Estadual Pascoal Moreira Cabral, situada em Cuiabá, capital do 
estado de Mato Grosso. O objetivo do estudo foi investigar a influência 
das redes sociais digitais na formação de opinião dos alunos. Trata-se 
de uma pesquisa de caráter qualitativo, de natureza exploratória e para 
alcançar os objetivos utilizou a técnica do grupo focal para a coleta dos 
dados. Como objetivo, a proposta buscou identificar os temas que mais 
sofrem influências na opinião dos jovens discentes do ensino médio e 
compreender como as redes sociais digitais interferem na formação de 
opinião dos alunos. Para análise e interpretação elegeu-se a análise de 
conteúdo fundamentada por Bardin (2009).

A experiência vivida no universo on-line se funde com a vida 
off-line, a vida e as relações neste ambiente se expressam de forma 
idealizada, editada e formatada, no entanto, os relatos dos jovens deste 
estudo evidenciam um cenário preocupante no tocante a possibilidade 
de uma interação nociva e destorcida da realidade que pode afetar a 
saúde emocional dos estudantes. Diante do exposto, este debate pre-
tende fortalecer a compreensão sobre este tema no que tange a relação 
no universo cibernético pautada em princípios como ética e respeito 
para uma convivência mais saudável no uso das RSD.

Sobre Deveres e Responsabilidades nas Redes Sociais Digitais (RSD): 
o conceito de AMI e a BNCC

A participação nas RSD vem sendo discutida por órgãos governa-
mentais de diversas áreas com objetivo de pensar sobre regramentos, 
normas e pacto de convivência que possam moderar os efeitos de 
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conteúdos que carregam narrativas de ódio e discriminação a determi-
nados grupos e segmentos sociais. Também há uma preocupação em 
garantir a segurança e a privacidade dos usuários durante a sua atividade 
ou participação no ambiente digital.

Testemunhamos nos meios digitais compartilhamentos, comentários 
e curtidas (likes) em mensagens que reforçam estereótipos, misoginia, 
preconceito, racismo, intolerância, dentre outras ações de violência 
manifestadas nestes espaços. Além disso, a desinformação é amplifi-
cada devido à capacidade de transmissão de informação para milhares 
de pessoas em curto espaço de tempo.

As diretrizes apontadas pelo conceito de Alfabetização Midiática 
Informacional (AMI) propostas pela Unesco (Wilson et al., 2013), reco-
mendam em seu bojo o desenvolvimento de políticas e investimento em 
educação midiática, destacando a importância da AMI com foco para 
a era digital. Nesse documento há, evidentemente, a preocupação de 
incrementar competências que possam engajar todas as pessoas no uso 
de mídias e provedores de informações. As políticas e as estratégias apre-
sentadas pela AMI impulsionam a criação de uma sociedade democrática, 
ancoradas em conhecimentos diversificados e abertos. Foram pensadas 
e organizadas com objetivo de “garantir a continuidade da governança 
moderna e da cidadania global no mundo digital” (2013, p. 4).

O referido documento declara que a não aplicação de políticas e 
estratégias que tratem desse tema poderá aumentar a discrepância entre 
os que têm e os que não têm acesso à informação e entre as pessoas que 
exercem ou não a liberdade de expressão. Ademais, é provável que surjam 
outras desigualdades entre os que são e os que não são preparados para 
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avaliar e analisar criticamente as informações e o conteúdo midiático, 
especialmente, quando aplicados para tomada de decisão.

Outro elemento importante apontado pela Unesco (Wilson et al., 
2013) refere-se à segurança, integridade e privacidade, pois estão ligados 
principalmente à necessidade de proteger os cidadãos e os interesses 
culturais tanto regionais ou globais que podem comprometer a liberdade 
de expressão e a valorização da diversidade cultural. Ou seja, o docu-
mento está fundamentado em conceitos que se filiam com a obtenção 
de competências ligadas a alfabetização que possam ser condizentes na 
era digital e tecnológica, como, por exemplo: alfabetização no acesso a 
notícias, alfabetização computacional, alfabetização no uso da Internet 
e alfabetização digital.

Naturalmente que tais aspectos refletem noções que propõem cons-
cientização e responsabilidades para uma atuação cidadã conforme 
preconizado pela AMI. Dessa forma, o conceito de AMI aponta para o 
fomento de ações que possam levar as pessoas a terem a compreensão 
dos cidadãos sobre os direitos de liberdade de opinião. Nesse sentido, 
visa por equilíbrio entre direitos e responsabilidades éticas no campo 
pessoal e das organizações em relação à mídia e a informação “Portanto, 
as responsabilidades éticas e a cidadania global implicam na partici-
pação de todos os cidadãos na sociedade para fins mais elevados, que 
respeitem e promovam os direitos dos demais (por exemplo, direito à 
privacidade, à segurança e de propriedade intelectual)” (Wilson et al., 
2013, pp. 11-12).

Outro documento fundamental que trouxe vigor para este assunto 
no campo educacional é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 
Este documento foi constituído e elaborado com o intuito de ofertar 
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para a sociedade um instrumento que apresenta rotas pedagógicas para 
tornar a escola mais apropriada e coerente com o mundo contemporâneo 
e digital. Neste artigo, abordaremos suas habilidades e competências, 
em especial daquelas que tratam sobre a cultura digital.

Dessa maneira, decidimos por fazê-lo a partir do marco legal que 
embasa a BNCC. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, 
reconhece a educação como direito fundamental de todos, cuja res-
ponsabilidade do provimento é compartilhada entre Estado, família e 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, 1988).

A BNCC é um documento plural e contemporâneo, resultado de um 
trabalho coletivo tendo como referência as mais avançadas experiências 
do mundo. A partir dela, as instituições de ensino públicas e particulares 
têm um parâmetro nacional comum e imperativa para a construção dos 
seus currículos, proporcionando a elevação da qualidade do ensino com 
igualdade e preservando a independência dos estados e as particulari-
dades regionais e locais.

O documento foi homologada pela Portaria n° 1.570, publicada 
no D.O.U. de 21/12/2017, Seção 1, pág. 146. Atualmente a BNCC é 
um instrumento essencial para escolas e profissionais da educação que 
aguardavam por um guia para condução de ações pedagógicas alinhadas 
com a cultura digital, como o uso das RSD.

Podemos observar que o entendimento sobre novos letramentos, 
entres o digital/midiático, trazido pela BNCC reafirma a ideia de esta-
belecer transformação e renovação de mentalidade, considerando a 
multiplicidade de tecnologias existentes, a disposição dos jovens:
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Do ponto de vista das práticas contemporâneas de linguagem, ganham 
mais destaque, no Ensino Médio, a cultura digital, as culturas juvenis, 
os novos letramentos e os multiletramentos, os processos colabo-
rativos, as interações e atividades que têm lugar nas mídias e redes 
sociais, os processos de circulação de informações e a hibridização 
dos papéis nesse contexto (de leitor/autor e produtor/consumidor), já 
explorada no Ensino Fundamental. Fenômenos como a pós-verdade e 
o efeito bolha, em função do impacto que produzem na fidedignidade 
do conteúdo disponibilizado nas redes, nas interações sociais e no 
trato com a diversidade, também são ressaltados. (“Base Nacional 
Comum Curricular”, 2018, p. 490)

A BNCC na parte que compete ao Ensino Médio está estruturada de 
maneira a dar continuidade ao que é proposto para a Educação Infantil 
e o Ensino Fundamental, focada no desenvolvimento de competências 
e direciona as ações pedagógicas pelo princípio da educação integral. 
Nesse sentido, as competências gerais da educação básica para o ensino 
médio na BNCC estão organizadas da seguinte forma:

• Competências específicas de Linguagens e suas Tecnologias;

• Competências específicas de Matemática e suas Tecnologias;

• Competências específicas de Ciências da Natureza e suas 
Tecnologias;

• Competências específicas de Ciências Humanas e Sociais 
Aplicadas.

Para cada uma dessas competências estão direcionadas habilidades 
a serem desenvolvidas no decorrer desse percurso que orientam os iti-
nerários formativos. As competências específicas de linguagens e suas 
tecnologias para o Ensino Médio estão parametrizadas em sete pontos. 
Sendo assim, entendemos que a competência de número 7 é essencial 
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para o debate aqui proposto, cuja meta é trazer a escola para o universo 
das práticas de linguagens em mídias digitais.

Dentre as habilidades a serem aperfeiçoadas está a habilidade 
EM13LGG7013 que indica “Explorar tecnologias digitais da informação 
e comunicação (TDIC), compreendendo seus princípios e funcionali-
dades, e utilizá-las de modo ético, criativo, responsável e adequado a 
práticas de linguagem em diferentes contextos” (“Base Nacional Comum 
Curricular”, 2018, p. 497)

Embora as práticas da era da mídia impressa, dos meios massivos 
ou tradicionais se mantêm relevantes para os alunos e merecem espaço 
na escola, hoje o uso de mídias digitais predomina a comunicação e está 
presente na circulação/produção de informações e de novos conteúdos. 
Assim, propostas de trabalho que possibilitam aos estudantes acessarem 
saberes do universo digital precisam ser favorecidas, já que — direta ou 
indiretamente — impactam no seu cotidiano nos vários campos de atu-
ação. O objetivo traçado na competência 7 da BNCC dispõe o seguinte:

Mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando 
as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas e estéticas, para 
expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas 
autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciên-
cia, cultura, trabalho, informação e vida pessoal e coletiva. (“Base 
Nacional Comum Curricular”, 2018, p. 489)

3. Esta habilidade está relacionada ao Ensino Médio (EM), o primeiro par de 
número indica as habilidades que podem ser desenvolvidas em qualquer série do 
Ensino Médio. A segunda sequência de letras indica a área ou componente (LGG 
– Linguagens e suas Tecnologias) e os números finais indicam a competência 
específica à qual se relaciona a habilidade (1º número) e a sua numeração no 
conjunto de habilidades relativas a cada competência (dois últimos números).
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Oportunamente, Gabriel (2013) sustenta que vivemos uma revolu-
ção, conhecida como Revolução Digital que nos direciona para a Era 
Digital. Os impactos desse fenômeno são considerados pela autora, sem 
precedentes. Assegura ainda que o que difere a revolução tecnológica 
do passado da atual é que esta causa uma transformação significativa 
na velocidade da informação.

A celeridade tem efeitos relevantes na sociedade e na educação. Toda 
tecnologia altera, afeta a vida e a dinâmica social de alguma maneira, 
afirma Gabriel (2013). Nesse sentido, ela guia nossa compreensão e 
influência como pensamos e agimos. Portanto, a tecnologia precisa 
estar a serviço do desenvolvimento do ser humano em sentido irrestrito.

É inegável que a evolução tecnológica nos torna e nos fez mais 
conectados; que essa evolução contribuiu para cessar as dificuldades e 
fronteiras geográficas, temporais e espaciais, ampliando, diariamente, 
os processos comunicacionais, explica Gabriel (2013). A autora declara 
que “ser conectado” significa estar na rede atualmente, ou seja, vivemos 
entrelaçados a ela.

Diante deste contexto, torna-se importante compreender as dificulda-
des dos estudantes em lidar com a problemática que envolve: direitos e 
deveres na Internet e nas RSD e entender aspectos éticos neste universo 
digital, pois isso reflete a noção de cidadania e respeito sobre as posta-
gens e compartilhamentos que podem ser lesivos em diversas situações.

Percurso Metodológico do Estudo

Os resultados e discussão apresentados neste artigo são frutos de 
um estudo qualitativo que conforme afirmam Minayo et al. (2000), 
trabalha com o campo de significados, motivos, aspirações, crenças, 
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valores e atitudes, que implica ter uma zona mais profunda das rela-
ções, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 
instrumentalização de variáveis.

No tocante à natureza, trata-se de um estudo exploratório que, de 
acordo com Gil (2009), tem como finalidade proporcionar maior fami-
liaridade com o problema em questão, com o intuito de torná-lo mais 
compreensível ou construir uma hipótese. Conforme o autor, esse tipo 
de estudo visa o aperfeiçoamento das ideias.

Considerando a percepção da necessidade em compreender e dis-
cutir a relação dos jovens com as redes sociais digitais, adotamos a 
pesquisa-ação visando apontar estratégias para o desenvolvimento de 
habilidades e competências que propicie aos alunos e professores da 
escola selecionada a utilizarem mecanismos para leitura crítica e refle-
xiva dos conteúdos consumidos nas redes sociais digitais. Segundo Gil 
(2009) a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa criada e realizada com a 
finalidade de dar resolução a um problema coletivo em que pesquisadores 
e participantes envolvidos na situação possam resolver os entraves de 
forma colaborativa e participativa.

Para Thiollent (2008, p. 71), na pesquisa-ação “uma capacidade 
de aprendizagem é associada ao processo de investigação. Isso pode 
ser pensado no contexto das pesquisas em educação, comunicação, 
organização ou outras.” Segundo o autor pesquisas nessas aéreas, 
acompanham as ações de educar, comunicar e organizar, apresentando 
algo fundamental para o campo da educação.

Como técnica para coleta de dados elegemos o grupo focal, pois 
possibilita que as mensagens e informações sejam capturadas de maneira 
mais profunda e, consequentemente, expandindo a janela de conversação 
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entre os participantes. Bauer e Gaskell (2012) caracterizam o grupo 
focal como uma entrevista realizada por um debate livre e acessível a 
todos, em que os assuntos debatidos são de interesse coletivo.

Para Gatti (2005) a técnica do grupo focal, no campo das pesquisas 
qualitativas, é muito aplicada. Ela pode ser considerada semelhante 
às diversas formas de trabalhos em grupos, geralmente, utilizadas em 
investigações na área da pesquisa social. Essa técnica valoriza a seleção 
dos participantes seguindo alguns critérios de acordo como o problema 
do estudo. É importante que as características tenham traços em comum, 
que viabilize o debate de questão que será o cerne do trabalho e forne-
cerá como fonte de coleta de dados, explica a autora.

Para realização desta pesquisa foi selecionada uma escola pública 
situada em Cuiabá/MT que oferece à comunidade aulas regulares para 
o Ensino Médio. Em 2019 a referida escola tinha cerca de 400 alunos 
matriculados no Ensino Médio. A coleta de dados ocorreu entre os 
meses de outubro a dezembro de 2019. Após a fase de inscrição dos(as) 
interessados(as) tivemos 45 alunos inscritos para participar do estudo, 
o que corresponde a 10% do universo de estudantes. Dessa forma, a 
participação foi bem sucedida e satisfatória para o estudo.

Quanto a análise dos dados Bauer e Gaskell (2012) recomendam 
que deverá ocorrer de maneira a procurar sentidos e compreensão dos 
dados coletados. Deve-se procurar por temas com conteúdo comum 
e pelas funções desses temas, evidenciando as perspectivas centrais e 
periféricas, primeiramente destacando aquelas que estão dentro de um 
contexto social. O pesquisador deverá dedicar-se à essência do corpus, 
o que inclui realizar leituras e releituras, em busca de identificação 



1379

meistudies

da concordância, no contexto das palavras, formas ou representações 
gráficas dos assuntos, até chegar à análise temática.

Os dados foram interpretados com base na análise de conteúdo, 
proposta por Bardin (2009). A apreciação do material foi realizada 
obedecendo às fases da análise de conteúdo, preconizadas pela autora: 
a pré-análise, a exploração de material e o tratamento dos resultados, a 
inferência e a interpretação. A análise temática foi escolhida para este 
estudo, segundo Minayo (2004) esta análise, revela o conceito central, 
ou seja, o tema como o próprio nome sugere. Em linhas gerais, o tema 
é um conjunto de significados que naturalmente surgem a partir da 
análise de um texto, conforme explica Bardin (2009).

Dessa forma, foram analisados os resultados encontrados conforme 
proposto por Bardin (2009) e Minayo (2004) e, a partir deles, foram 
definidas determinadas categorias fundamentais para a pesquisa, anco-
rando a análise, de modo a organizar e agrupar os achados nas diferentes 
respostas. Construímos uma matriz com objetivo de destacar os temas 
com seus respectivos títulos, separando as respostas dos participantes. 
Assim, foi possível estruturar os dados reunindo as respostas de forma 
perceptível e organizada.

Para este artigo, apresentamos os pontos a serem evidenciados na 
categoria 14 deste estudo que abordou e analisou a problemática que 
envolve: privacidade, (in)segurança e a participação nas redes sociais 
digitais. Desse modo, fomentar a compreensão de pontos delicados 
como: discurso de ódio nas redes e suas implicações; participação nas 
redes, respeito e cidadania e; privacidade, cyberbullying e insegurança 
nas RSD.
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Resultados, Abordagens e Discussão dos Dados

A partir dessa seção apresentamos dados a respeito da percepção dos 
jovens na participação nas redes sociais digitais e suas implicações na 
vida social considerando as condições de responsabilidade a respeito 
da propagação e relação com conteúdos que possam divulgar ofensas, 
desinformação, discurso de ódio, discriminação, por exemplo.

Os dados deste estudo apontam para evidências aflitivas sobre as 
dificuldades dos jovens em relação às possibilidades de agressão e vio-
lação dos direitos que ganham dimensões expressivas no ciberespaço. 
A sensação de medo e insegurança dos jovens revela a urgência de 
apoiá-los e prepará-los para lidar com tais situações e proteger a saúde 
emocional nos desdobramentos desta relação.

As falas obtidas por meio da realização do grupo focal revelam que 
os alunos testemunharam e têm experiências recorrentes de importuna-
ção que os colocam em situações vexatórias. Como a Internet permite a 
criação de perfil e páginas nas redes, elaborada para dar dinamismo na 
comunicação entre as pessoas e facilitar a personalização da imagem 
do indivíduo neste ambiente, é comum a exposição de fotos e outras 
informações. No entanto, os depoimentos evidenciam que a participação 
dos jovens está, quase sempre, ameaçada por perfis mal-intencionados 
que têm como principal objetivo ofender a reputação e a imagem nas 
RSD, dada a certa facilidade e a não preocupação dos agressores com 
os desdobramentos e impactos nestes casos.

Para ilustrar essa percepção vejamos alguns dos relatos a partir dos 
questionamentos feitos aos estudantes durante o grupo focal “Vocês se 
sentem seguros no ambiente virtual para interagir? Conhecem pessoas 
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que sofreram agressão nas RSD? Conhecem formas de denunciar crimes 
cibernéticos?” A seguir os depoimentos dos estudantes:

“Por exemplo, em uma dessas páginas eles pegaram a foto de uma 
menina e colocaram lá! Na foto é bonita, mas pessoalmente, é outra 
coisa. Isso é uma coisa que abala a pessoa, afeta muito” (JVC, 3º ano, 
17 anos, comunicação pessoal).
“Postaram de mim também, mas não falaram mal” (JOY, 3º ano, 
17 anos, comunicação pessoal).
“E também postaram de mim, mas não falaram mal. Falaram que 
eu sou legal que eu sou uma boa menina. Mas, realmente postaram 
da menina aqui da nossa colega e falaram muito muita coisa sobre 
ela. Coisas desnecessárias. Entendeu? Inventaram história. E tipo 
ela não expõe a vida dela, não é exposta, ela não vive postando coisa 
sobre ela. Ela posta mais sobre os cantores que ela gosta (K-Pop) 
e só. Mesmo assim ainda conseguiram pegar foto dela, postar foto 
dela e um monte de gente falando um monte de coisa mentirosa 
sobre ela” (ZAN, 2º ano, 16 anos, comunicação pessoal).
“A minha irmã se excluiu das redes sociais. Ela tem 17 anos” (AL1, 
1ºano, 15 anos, comunicação pessoal).
“Eu não posto nada sobre a minha vida entendeu? Igual tô indo no 
shopping, tô indo no baile, eu não posto nada sobre minha vida, 
e só sabe da minha vida quem é da minha família” (NAT, 1º ano, 
15 anos, comunicação pessoal).

É interessante refletir sobre estes depoimentos, pois notamos que 
demonstram a crença na proteção individual, ou seja, a crença de que 
o fato de não postar fotos ou algo similar nos mantêm protegidos de 
crimes ou violência nas RSD. Outro aspecto importante diz respeito a 
exposição e julgamentos constantes a que estão sujeitos ao participa-
rem nas redes, isso tem repercussão direta no emocional do indivíduo 
fortalecendo a sensação de medo e insegurança.



1382

meistudies

Também é oportuno destacar que os relatos evidenciam que os 
estudantes desconhecem qual a finalidade, o tratamento e uso dos dados 
que entregam para as plataformas, em muitos casos, sem conhecer 
detalhadamente as condições e regulamento para isso. Hoje, as RSD e 
demais plataformas que usam dados dos usuários são obrigadas a uso 
e tratamento dos dados que dispomos ao acessar estes espaços. Porém, 
isso não é o suficiente para solucionar a complexidade da questão.

É preciso estimular os jovens para construção de uma relação mais 
refinada para poderem atuar no meio digital de forma segura, consciente 
e crítica. A regulamentação baseada em fundamentos éticos favorece 
a noção de cidadania essenciais para aperfeiçoar a relação e a convi-
vência saudável no universo cibernético. Não obstante, há urgência na 
aplicação de uma legislação que assegure a privacidade no tratamento 
dos dados expostos em ambientes on-line e off-line.

A escola tem participação crucial neste contexto, tendo em vista 
que para educar as pessoas para interagir com as mídias digitais é 
necessário internalizar e conscientizar sobre valores e princípios éticos 
que estimulem o respeito mútuo, especialmente as RSD. Esta missão 
é notadamente árdua e levará um tempo para aplicação de estratégias 
pedagógicas arrojadas para perceber seus efeitos. No entanto, hoje, temos 
a disposição a BNCC e as diretrizes da AMI proposta pela Unesco que 
sustentam a relevância da educação midiática e do letramento digital 
como caminho adequado e exequível para atender essas demandas.

Obviamente que esforços de outros segmentos também são relevan-
tes, pois reforçam a ideia de união de modo a modificar o cenário de 
violência virtual. Além disso, corrobora na desconstrução de concepções 
de pensamentos que ainda compreendem o mundo cibernético como um 
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território sem normas e disciplinas, onde não é possível reconhecer os 
responsáveis por crimes. Vale ressaltar que as plataformas digitais têm 
responsabilidade sobre os conteúdos propagados no sentido de identi-
ficar conteúdos ofensivos, criminosos ou desinformação e, sobretudo, 
que dê a sanção adequada para os tais ações.

É inegável que a sociedade atual é movida a dados, estes são relevan-
tes para tomada de decisões como, direcionar campanhas publicitárias, 
realizar pesquisas, melhorar a saúde e qualidade de vida da população, 
analisar condições econômicas, entre outros aspectos. No entanto, a 
mobilização de dados e informações dos usuários precisa ser respeitada 
e protegida. É uma via de mão dupla, os jovens precisam ser educados 
ao longo da vida para participação em sociedade no mundo digital e, 
nesse aspecto, entra a ação essencial da escola. Porém, as plataformas 
digitais também precisam oferecer um ambiente que propicie uma 
interação balizada em valores éticos. Nesse sentido, estamos a passos 
lentos no processo de sofisticar a relação de interação nas redes sociais 
e na Internet.

Ademais, o caminho é longo. Há nesse momento, a necessidade de 
trazer para a cena escolar reflexões profundas sobre a atuação nas RSD. 
É preciso compreender que dar “likes”, compartilhar conteúdos, pode 
trazer implicações na vida de muitos. Por trás dessa prática cibernética 
há consequências que, muitas vezes, não são mensuradas. Por isso, 
damos ênfase para o papel da escola na formação de cidadãos prepa-
rados para a era digital.

Outros questionamentos foram feitos aos participantes que pudes-
sem indicar o sentimento de (in)segurança no uso das RSD e Internet. 
As respostas seguem na sequência:
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“Nem um pouco segura, minha amiga. Não divulgo nada porque a 
minha amiga ela fez um logotipo e colocou uma foto do mês só que 
ela colocou só pros amigos íntimos verem. Ela não postou pra todo 
mundo ver e um desses amigos íntimos, que se faz de falso, foi lá e 
postou nessa página e era uma foto dela tipo com roupa intima, mas 
ela colocou no logotipo só pra amigos vê, entendeu? Alguém foi lá 
e expos pra todo mundo ver. Parentes dela viram todo mundo viu 
pessoas desconhecidas iam lá e comentavam coisas escrotas sobre 
ela, sobre o corpo dela. [...] então eu não uso Facebook por isso eu 
não gosto das contas do Instagram só Youtube, “fatos desconhecido”, 
“você sabia”. Por isso porque eu não gosto desses comentários idio-
tas que as pessoas fazem a respeito de si por isso que eu não posto 
nada entendeu? Por isso que me da raiva” (ZAN, 2º ano, 16 anos, 
comunicação pessoal).
“A minha foto do WhatsApp não tem meu rosto tem um como é que 
fala é só eu não tinha...pra saber como é que é...tipo é só a silhueta 
só a silhueta da pessoa de casaco ainda pra não saber como é que 
é. No meu Facebook o meu nome é diferente do meu insta. Só que 
eu não uso nome próprio de pessoa, eu uso um nome genérico tipo 
é o tipo que eu estou mais usando agora” (WLS, 2º ano, 16 anos, 
comunicação pessoal).
“Olha assim no meu caso nunca aconteceu nada de me expor do 
lado negativo. É que nem eu falei postaram uma foto minha, mas 
não falaram nada de mal agora se acontecesse algo assim, gente, eu 
ia chorar bastante porque fazer alguma coisa ninguém tem como. 
Porque eu não sei, e no geral quando acontece de ah! Não tem 
como você ser feliz...vai chorar e aceitar” (JOY, 3º ano, 17 anos, 
comunicação pessoal).
“Olha eu acho que tudo você corre risco se você está em algum 
lugar você está correndo risco de tudo mesmo que seja foto dele 
com casaco sem mostrar mesmo que seja silhueta alguém vai tirar 
fotos suas e vai fazer uma zoada, olha que “mané” não sabe nem 
tirar foto de qualquer jeito alguém vai falar mal então pra mim eu 
falo beleza problema é seu se você está implicando comigo, briga 
sozinho porque eu caguei pra você, eu não ligo muito” (NAY, 1º ano, 
15 anos).
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Os relatos acima denotam que os jovens pouco conhecem sobre 
formas efetivas de proteção nas redes de Internet, em especial, nas RSD. 
Demonstram não reconhecer canais confiáveis de denúncias, indicando 
maneiras frágeis de proteção como não usar fotos próprias em perfis nas 
plataformas digitais por acreditarem que isso poderá, de alguma forma, 
dificultar o reconhecimento de sua identidade e livrá-los de ofensas ou 
ataques de criminosos.

Estes fatos prejudicam a convivência entre as pessoas bem como 
a relação dos alunos com tecnologia, tendo vista que, as habilidades 
para averiguar, avaliar e participar nas RSD precisam ser estimuladas 
por ações educativas que estimulem o pensamento crítico dos jovens, 
bem como a valorização da ética no viver em sociedade. A escola é 
palco fecundo para expor as regras de moderação para uma convivên-
cia harmônica e respeitosa no ambiente virtual. Com base na BNCC 
(2018) nota-se a relevância de colocar o estudante para melhor refletir 
sobre as informações abundantes veiculadas nas redes sociais e fora 
delas também.

Outro ponto relevante para esse debate diz respeito a privacidade. 
Ao tratar sobre ética nas redes de Internet é necessário dialogar sobre a 
liberdade de expressão. As plataformas de redes sociais abriram espaço 
para participação das pessoas. Agora, elas têm lugar para se expressar, 
ou seja, têm voz e vez. Segundo Gabriel (2013), isso é admirável, 
entretanto, infelizmente, a liberdade muitas vezes, é usada de forma 
inconsequente, causando danos e prejuízos para muitas pessoas.

Isso demonstra a necessidade de desenvolver habilidades que permi-
tam estabelecer uma relação que não se resuma em likes e compartilha-
mento de conteúdo sem reflexão mais profunda. A atuação do usuário 
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das RSD carece de aperfeiçoamento, não se resume a entretenimento 
ou na participação omissa diante de constatação de violência virtual. 
Sofisticar a participação na Internet, fazendo bom uso da liberdade de 
expressão é de fato uma tarefa que merece intervenção da escola.

Gabriel (2013) ressalta a importância do letramento digital para tra-
tar de bullying e cyberbullying4, que é um problema sério e complexo. 
Nesse sentido, a autora assevera ser louvável esclarecer para os jovens 
o que é antiético e mensurar as consequências que podem causar na vida 
das pessoas. Nesse sentido, as diretrizes da AMI propõem a conscien-
tização sobre as responsabilidades éticas da cidadania global de modo 
a favorecer uma participação social mais edificante.

Essas ações conduzidas e aplicadas de maneira regular e avaliadas 
constantemente podem ser favoráveis para aumentar a confiança nas 
informações e na segurança digital. Os dados evidenciam haver fragi-
lidade nesse ponto, tento em vista que noções de direitos e deveres no 
usa da tecnologia ainda são pouco debatidas na escola. Como podemos 
notar no quadro abaixo.

4. O termo bullying significa o uso de força ou coerção para abusar ou intimidar 
outros, de forma intencional repetida, e consiste em três formas básicas de agressão: 
emocional, verbal e física. A cultura de bullying pode se desenvolver em qualquer 
contexto em que seres humanos interajam uns com os outros, incluindo escolas, 
igrejas, famílias, ambientes de trabalho, casa e vizinhança. Quando o bullying acontece 
por meio do mundo digital, é chamado de cyberbullying (Gabriel, 2013, p. 145).
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Quadro 1
Confiança nas informações das RSD e segurança digital

Ordem DESCRIÇÃO Recorrência

1 Desconfiam das informações, das mensagens circulantes nas 
RSD 4

2 Preocupação com segurança e privacidade nas RSD 2

3 Não tem preocupação com segurança e privacidade nas RSD 1

Elaborado pelos autores.

Raciocinar sobre o que dizer, como se expressar, onde falar é muito 
importante para os jovens e fortalece a construção de uma sociedade 
digital educada e sadia. Os ambientes digitais são territórios de interação, 
relacionamento e participação, sendo essencial que o respeito e a ética 
sejam fortalecidos e exercitados e sejam exigências indispensáveis para 
atuação nas redes da Internet.

A educação é a rota mais segura e assertiva para expandir o pen-
samento sobre questões tão relevantes para toda sociedade. A mídia 
interfere nas relações em sociedade, no trabalho, na educação, na infor-
mação, na participação cívica, assegura Ochs (2019). Nesse sentido, é 
substancial que as pessoas sejam educadas para saber reconhecer o que 
é duvidoso, o que é útil, saber se é confiável ou não uma informação. 
Ou seja, o letramento midiático é fundamental, é vital para intensificar, 
de forma profícua, o engajamento da sociedade com a mídia e através 
da mídia, em especial nas redes sociais digitais, espaço amplamente 
utilizado atualmente.
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A escola não pode se furtar a função de exaltar o pensamento crítico 
e respeitoso. Dentro dela é possível gerenciar as informações nas bases 
digitais visando fazer com que os jovens possam se servir do conteúdo 
ali disponível e, principalmente, atuar de forma segura, educada e ética. 
A educação midiática favorece esta relação para ser sofisticada no mundo 
globalizado e tecnológico. Os esforços são intensos, o debate e reflexão 
sobre este tema merecem espaço em diversos setores da sociedade, 
tendo que a manutenção de uma sociedade digital educação precisa do 
envolvimento de todos fazendo interface com a alfabetização midiática 
e informacional.
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Os usos do passado em tempos de pandemia: 
a pesquisa documental em acervos online em 
investigações sobre a historiografia da mídia1

Pedro Augusto Silva Miranda2

Talita Souza Magnolo3

O passado está em constante disputa, como nos adverte Barbosa 
(2004). Documentos, material de acervo e arquivos nos ajudam a 
(re)construir a história, ou parte dela, em nossas pesquisas no campo da 
Comunicação. Em um contexto como o da pandemia global da Covid-19, 
em que os acervos físicos ficam por vezes inacessíveis ao público com 
o fechamento das cidades, manusear arquivos digitais, acessar acervos 
e repositórios virtuais e tratar os documentos/dados digitais nunca se 
fez tão necessário. A proposta para o presente capítulo parte de diversas 
discussões e observações que fizemos em torno da não familiaridade 
de estudantes e acadêmicos com esse tipo de técnica envolvendo os 
acervos e seu material que, eventualmente, pode limitar as propostas e 
resultados das investigações acadêmicas.

1. O presente capítulo apresenta revisão, ampliação e estudo de caso a partir de 
pesquisas realizadas e publicadas anteriormente pelos autores. (Magnolo, 2018; 
Miranda & Afonso, 2020).
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Partindo dessas premissas, o artigo se justifica por abordar a impor-
tância da pesquisa documental em acervos e como estes “lugares de 
memória” (Nora, 1984) oferecem possibilidades às pesquisas. Busca-se 
abranger uma diversidade de temas de pesquisa na área da Comuni-
cação e que podem se valer da pesquisa documental (telejornalismo e 
memória, jornalismo de revista e historiografia da mídia, jornalismo 
impresso) possibilitando, portanto, uma produção científica que esteja 
atenta e valoriza os acervos e sua potencialidade e que contribui para 
o avanço da historiografia da mídia no Brasil.

O trabalho realizará uma revisão de literatura sobre a temática e apre-
sentará como estudo de caso, a partir do método proposto por Yin (2001), 
duas pesquisas de caráter historiográfico, realizadas anteriormente, e, 
que utilizaram, como fonte de pesquisa, os acervos digitais. Um deles, 
trará a pesquisa realizada com a revista “Intervalo”, da editora Abril, 
que existiu entre os anos de 1963 e 1972, realizada pela pesquisadora 
Talita Souza Magnolo, no Programa de Pós-Graduação e Comunicação 
da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nesta pesquisa, o acervo digital, 
presente na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, foi essencial 
para o resgate da história do semanário, bem como a realização de 
entrevistas com ex-jornalistas que trabalharam na redação.

O segundo estudo de caso apresenta uma reflexão historiográfica, 
realizada em 2020 (Miranda & Afonso, 2020), sobre o processo de 
implantação da TV por cabos (Cabodifusão) no Brasil especialmente 
no período dos anos 1970 e 1980, em plena a ditadura militar (1964-
1985). O recorte (entre 1970 a 1980) foi selecionado por ser o período 
observado de maior movimentação política por parte do governo militar 
com relação à implantação do serviço de Cabodifusão. A relevância da 
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pesquisa para a historiografia da mídia brasileira se justifica por revisitar 
esse período histórico conturbado para compreender as imbricações 
no processo de desenvolvimento das telecomunicações no país. O 
trabalho, desenvolvido em 2020, analisou, a partir de acervos digitais, 
as narrativas sobre o processo de implantação da cabodifusão (TV a 
cabo) no Brasil e as implicações na criação e universalização do serviço. 
A partir da análise documental, proposta por Moreira (2005) e, tam-
bém, por Pimentel (2001), das transcrições dos discursos e das atas de 
reuniões parlamentares constantes nos Diários do Congresso Nacional 
e de reportagens e artigos publicados pelo jornal “Folha de S. Paulo”, 
das décadas de 1970 e de 1980, identificamos os tensionamentos nas 
narrativas circulantes nos dispositivos citados durante o período com 
relação ao processo de regulamentação da Cabodifusão.

Arquivo e Acervos

De acordo com o Dicionário de Terminologia Arquivística, o 
“arquivo é o conjunto de documentos produzidos e acumulados por 
uma entidade coletiva, pública ou privada, pessoa ou família, inde-
pendente da natureza do suporte” (Arquivo Nacional, 2004). Quando 
parte-se do pressuposto de que o passado pode ser resgatado e que, 
consequentemente, o arquivo passa a ser entendido como um antídoto 
contra o esquecimento em fluxo permanente. Os arquivos, no entanto, 
podem ser rearranjados com implicações sobre a construção da história 
e da tradição, da mesma forma que a memória pode ser reorganizada 
como conjunto de lembranças e esquecimentos. Sendo assim, de acordo 
com Rabello e Oliveira (2020, p.377) “é possível dizer que arquivos, 
documentos e acervos digitais constituem uma espécie de arquivos de 
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memórias, uma vez que os mesmos se transformam em meio de pre-
servação e divulgação de registros publicados na internet”.

Ricoeur (2007) afirma que a natureza narrativa do texto histórico 
remete à imaginação histórica, - operação mimética como referente; 
passado que não é mais, irrepetível - ou seja, uma especificidade única 
que cria um vínculo estreito com o tempo, que volta a ser criado pelo 
discurso da História que instaura sobre o passado os “êxtases do tempo” 
- presente, passado, futuro. Para Ricoeur (2007), a História é narrativa e, 
nesse sentido, ela é um modo de explicação alternativo, pois em qualquer 
narração há sempre uma “potência narrativa”. Ao se transformarem em 
arquivos de imagens que acabam por reativar a memória, os acervos 
reforçam os aspectos arquivísticos da memória.

A cultura digital ampliou o espaço dos objetos que não contam 
histórias, sendo assim, Manovich (2015) afirma que vivemos a cultura 
do arquivo. O autor propõe que nossa apreensão do mundo é melhor 
representada pelos bancos de dados e pelo grande consumo de micro-
narrativas porque, como elas são pessoais, não provocam incômodo. 
Também sobre as propriedades dos arquivos, Ricoeur (2007, p.177) 
afirma que o momento do arquivo é o momento do ingresso na escrita 
da operação historiográfica: “um lugar físico que abriga o destino dessa 
espécie de rastro que cuidadosamente distinguimos do rastro cerebral e 
do rastro afetivo, a saber, o rastro documental”. Os testemunhos orais, 
por exemplo, só se tornaram documentos depois de registrados, desse 
modo, torna-se viável tratar da memória arquivada ou documentada. 
O autor defende que o “arquivo” continua associado às questões memo-
rialísticas, mesmo quando não é referido no sentido físico e material.
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Propomos que os arquivos funcionem como um sistema de memória, 
e como tal, são capazes de nos trair quando não registramos ou perdemos 
algo. A internet é fruto de uma obsessão de memória e de uma mania 
arquivística que se divide em: gravação (memorização), arquivamento 
(informação cifrada e localizada no sistema), arquivamento da gravação 
e gravação do arquivamento – para evitar o esquecimento (Rabello & 
Oliveira, 2020, p. 381). Essas coleções, documentos, digitalizações e, 
até mesmo, “paixões arquivísticas” são formas de obsessão mnemônica, 
que, segundo Fausto Colombo (1986), se sujeitam à lógica da cultura 
contemporânea, introjetando-se na vida individual e coletiva.

Pode-se entender a espacialização da memória responsável pelo 
arquivamento em dois sentidos: um “espaço” de memórias na prate-
leira, ou um “espaço” das memórias de massa. Para Rabello e Oliveira 
(2020), o novo conhecimento de mundo é menos linear e funcional, 
todavia, mais articulado e analógico. É uma estrutura de percepção do 
labirinto, em que o usuário experimenta as atividades como uma suces-
são de fragmentos, impossibilitado de captar o conjunto. Sendo assim, 
pode-se considerar a contemporaneidade como um labirinto global de 
arquivamento, através de bancos de dados com conhecimentos infinitos.

Um dos arquivos digitais mais importantes e completos no Brasil é a 
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Ela foi lançada oficialmente 
em 2006 e é um sistema aberto, interconectado, e ao mesmo tempo 
voltado à preservação da memória documental brasileira. A partir de 
2008, a entrada da Biblioteca Nacional no mundo digital recebeu aporte 
financeiro do Ministério da Cultura, mediante a inclusão no Programa 
Livro Aberto, da ação orçamentária “Biblioteca Nacional Digital”. A 
BNDigital está internamente constituída por três segmentos: Captura e 
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armazenagem de acervos digitais; Tratamento técnico e publicação de 
acervos digitais e Programas e Projetos de digitalização e divulgação. 
Conta com uma equipe interdisciplinar composta por bibliotecários, 
historiadores, arquivistas e digitalizadores.

Ao inaugurarmos a Biblioteca Digital da Fundação Biblioteca 
Nacional, temos em mente que este dispositivo indispensável à nossa 
contemporaneidade informacional comporta mais cuidados do que 
aqueles normalmente privilegiados pelas políticas tecnocientíficas 
da memória. A digitalização do impresso implica, de fato, para além 
da sua dimensão puramente técnica, o tornar visível de toda uma 
crise das estruturas culturais tradicionalmente centradas no livro e 
na leitura individualizada. (Hemeroteca Digital, meio digital, 2021)

A missão da Biblioteca Nacional consiste na coleta, tratamento e 
conservação do patrimônio documental brasileiro em língua portuguesa 
e sobre o Brasil; bem como assegurar seu estudo, divulgação e as con-
dições para sua disseminação. A conversão de documentos analógicos 
para formatos digitais propiciou novas formas de acesso às coleções da 
Biblioteca Nacional, além de contribuir para a preservação das obras 
originais. Além disso, a Hemeroteca Digital ajuda a difundir as coleções 
da Biblioteca Nacional, diversificando sua esfera social e enriquecendo 
as possibilidades de acesso e uso; promover a salvaguarda do acervo 
original da Biblioteca Nacional; subsidiar atividades culturais e de 
extensão, em nível local, nacional e internacional, que envolvam o uso 
da imagem digital como recurso de difusão, segurança, preservação e 
salvaguarda.

Em primeiro lugar, consolida-se a ideia de “sociedade de informa-
ção” como uma redução ao conceito de infraestrutura digital. Esta 
é socialmente valorizada enquanto inovação tecnológica, portanto, 
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enquanto incremento exponencial da velocidade do acesso, mas, 
isolada em sua dimensão técnica, pode consolidar o abismo elitista 
entre a apropriação comunitária dos conteúdos culturais e a enorme 
oferta propiciada pelo mercado do digital. Em segundo lugar, o ponto 
da preservação digitalizada da memória cultural termina ficando 
dentro do campo estreito dos interesses e dos debates mercadológi-
cos: como resolver os impasses da concorrência empresarial, qual o 
melhor padrão a ser adotado. (Hemeroteca Digital, meio digital, 2021)

Chamamos a atenção aos critérios utilizados pela Biblioteca Nacio-
nal para realizar a digitalização de algum arquivo. Em primeiro lugar é 
considerado o valor histórico ou memorial, a importância e a raridade 
de obras específicas, assim como a relevância de coleções, seleciona-
das de forma a reunir uma massa crítica de informação, um volume 
mínimo de conteúdos que permitam a contextualização das obras que 
compõem a BNDigital. Eis os critérios: 1) Item que constitua o objeto 
da missão estatutária da Biblioteca Nacional, implicando a digitalização 
de segurança, para formação de reserva técnica; 2) Item em Domínio 
público, orfão ou cuja reprodução seja autorizada pelo titular dos direi-
tos intelectuais e morais; 3) Item identificado conforme os critérios de 
Raridade, Ineditismo e/ou Cronologia, praticados pelas áreas de guarda; 
4) Item cuja digitalização é demandada por usuários; 5) Item selecio-
nado, no contexto de efemérides, pesquisas institucionais, parcerias e 
patrocínios e apoios financeiros externos; 6) Item já descrito/identificado 
nas bases bibliográficas e tombado no Livro de Registro de Acervos 
Bibliográficos e Documentais da Biblioteca Nacional; 7) Item restau-
rado/microfilmado – digitalização sistemática, como condição e parte 
do processo de preservação; 8) Item fragilizado em condições materiais 
de tal modo deteriorado que o acesso e o manuseio envolvam riscos à 
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sua integridade; 9) Item com potencial colaborativo, que complemente 
coleções digitais de outras instituições; 10) Item selecionado para edição, 
exposição e/ou outra ação de extensão local, nacional ou internacional.

A Pesquisa com a Revista “Intervalo”

A revista “Intervalo” é uma das mais conhecidas publicações espe-
cializadas exclusivamente em TV das décadas de 1960 e 1970 no Brasil. 
Junto com outras publicações regionais, como foi o caso de “7 dias na 
TV”, “TV Sul”, “TV Programas” e “São Paulo na TV”, o semanário da 
editora Abril marcou um novo momento do mercado editorial brasileiro, 
trazendo para suas páginas o mundo da televisão que a pouco havia che-
gado no Brasil. Ao questionarmos as pessoas que viveram nesse período, 
muitas se lembraram, quase sempre de forma vaga, desse semanário da 
editora Abril (Magnolo, 2018). Para quem não viveu neste período, pode 
parecer o contrário, mas as revistas que existiam nesta época fizeram 
história, algumas por serem mais modernas e ousadas, como foi o caso 
da revista “Realidade” da Editora Abril, outras, por representarem o 
conservadorismo e a tradição, como aconteceu com “O Cruzeiro” dos 
Diários Associados de Assis Chateaubriand e a “Intervalo”, por exemplo, 
que fez história por ser a primeira revista a tratar exclusivamente sobre 
assuntos relacionados à televisão, em âmbito nacional.

Quando na história, os acontecimentos ou personagens do passado 
não são repassados adiante, seja pela oralidade, pela escrita ou pela 
preservação de arquivos, a narrativa se perde. Isso aconteceu com o 
semanário da Editora Abril que existiu entre 1963 e 1972. Sua história 
e memória se perderam no tempo. Durante a realização da pesquisa no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF, Magnolo (2018) 
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afirma que não foi fácil localizar informações sobre a sua história, suas 
principais características e singularidades e, não havendo informações 
através de fontes mais tradicionais, – livros, mídia, internet, artigos, 
dissertações ou teses – precisou-se pensar além e tentar acessar as 
informações através de outros tipos de fontes.

Imagem 1
Página incial do site do acervo digital da Hemeroteca Digital

Acervo Digital, (s.d.).

A Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional permitiu à pesquisadora 
o primeiro contato com a revista “Intervalo”. Atualmente, o acervo é das 
revistas que circularam no Rio de Janeiro e está praticamente completo 
já que, de 501 edições, que circularam entre os anos de 1963 e 1972, o 
acervo possui, hoje, 441 exemplares digitalizados. Chamamos a aten-
ção para a importância da preservação da memória, não somente desta 
revista, mas como de todos os documentos lá disponíveis, que tornam 
possível a realização de pesquisas acadêmicas das mais variadas áreas. 
A página da Hemeroteca Digital possui diversas formas e ferramentas de 
pesquisas. A seguir, apresentamos a página inicial do “Acervo Digital”, 
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onde é possível encontrar todos os documentos impressos digitalizados 
pela Biblioteca Nacional.

A busca, como podemos ver na imagem acima, pode ser feita 
através de diversos filtros que possibilitam o refinamento da pesquisa, 
mas também auxiliam os pesquisadores e interessados a localizar o que 
procuram. Uma das vantagens deste grande acervo é que qualquer um 
pode obter informações sobre um objeto de estudo específico, mas tam-
bém descobrir novos objetos. A busca pela palavra-chave “Intervalo”, 
forneceu os seguintes resultados:

Imagem 2
Página com resultado de busca na Hemeroteca Digital

Acervo Digital, (s.d.).

O acesso ao acervo, independente do tipo de documento escolhido, 
permite diversas formas de buscas e análises. No caso de periódicos, 
é possível perceber a divisão por anos e edições e isso facilita deter-
minadas buscas e pesquisas mais focadas. Não somente em tempos de 
pandemia, mas em qualquer outro momento, é preciso dizer e disseminar 
a importância que os acervos possuem para as pesquisas acadêmicas. 
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Muitas vezes desconhecidos e por vezes desacreditados, estes lugares 
de memória possuem partes de nossa história. A seguir, apresentamos 
duas imagens, sendo a primeira mostrando a organização das digita-
lizações e a segunda, o documento em si. A maioria dos documentos 
digitalizados podem ser acessados em formato PDF e estão disponíveis 
para download também.

Imagem 3
Página com o acervo da revista “Intervalo” organizado em anos e 
edições

Acervo Digital, (s.d.).

Imagem 4
Exemplar digitalizado da revista “Intervalo” no acervo digital

Intervalo. (s.d.).
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A consulta ao acervo, através do expediente das revistas, tornou 
possível a localização de uma fonte, a jornalista Marilda Varejão – que 
trabalhou na revista de outubro de 1971 até o fechamento da revista em 
agosto de 1972 – que nos direcionou para outras fontes. Através desta 
primeira indicação, chegamos a cinco nomes: Eduardo Ribeiro, que 
trabalhou na editora Abril como office boy e depois como repórter de 
vários impressos entre 1965 e 1975; Esníder Pizzo, companheiro de 
“Intervalo” com Marilda, entrou em 1971 e ficou até o fechamento em 
1972, inicialmente como editor de texto e posteriormente como redator 
chefe; Thomaz Souto Corrêa, que por muitos anos integrou a chefia 
dos grupos, foi parte da diretoria e até hoje – desde 1956 – trabalha na 
Abril; Ágata Messina, redatora chefe e depois editora de texto entre 
1969 e 1972 e Laís de Castro, que ficou na “Intervalo” entre 1967 e 
1968, primeiro como estagiária e depois como repórter. Depois das 
entrevistas iniciais, alguns nomes foram citados pelos entrevistados 
e isso nos deu um novo direcionamento, que resultou em mais duas 
baterias de gravações. Até o momento, foram entrevistadas 12 pessoas 
e reunidas mais de 300 páginas em transcrições e 23 horas de gravação 
de áudio e imagens.

Análise Documental e os Arquivos do Congresso Nacional e da 
Folha de S. Paulo sobre a Cabodifusão

Como aponta Pimentel (2001), a primeira etapa da análise documental 
constitui-se em encontrar fontes e nelas os documentos necessários para 
o estudo. A mineração dos dados foi realizada nos sites do acervo do 
jornal “Folha de S. Paulo”, onde estão digitalizadas as edições da versão 
impressa desde 1925, e da Câmara dos Deputados, especificamente na 
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parte em que são armazenados os diários e atas das sessões do legisla-
tivo federal desde 1890. A busca em ambos os acervos foi realizada a 
partir das palavras-chave “Cabodifusão”, “TV por cabos” e “TV a cabo” 
no período compreendido entre 1970 a 1985. Foram encontrados nos 
“Diários do Congresso Nacional” cinco arquivos com a transcrição de 
discursos proferidos no plenário do Congresso Nacional durante ses-
sões em 1979. Nas edições da “Folha de S. Paulo” foram encontrados 
14 arquivos entre notícias, reportagens e notas jornalísticas referentes 
a cabodifusão.

Na segunda etapa da análise o material foi arquivado e organizado, 
conforme indica o método. Na organização leva-se em conta critérios 
da análise de conteúdo (Bardin, 2011) como a leitura flutuante, o ficha-
mento, levantamento quantitativo e qualitativo de termos e assuntos 
recorrentes, criação de códigos para facilitar o controle e manuseio. 
Como critério para a organização do material estabelecemos a fonte 
documental. Desses procedimentos resultaram dois quadros.

Quadro 1
Organização e processamento do material documental – “Diários do 
Congresso”

DATA NOME TIPO DE 
DOCUMENTO DESCRIÇÃO REFERÊNCIA

18 ago. 
1979

B001 – Deputado 
Walmor De Luca Discurso

Deputado Walmor De Luca 
fala sobre a implantação, no 
país, da TV por cabos

Diário do Congresso 
Nacional

21 ago. 
1979

B002 – Senador 
Jaison Barreto Discurso

Senador Jaison Barreto 
questiona os interesses do 
Governo na cabodifusão

Diário do Congresso 
Nacional
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30 ago. 
1979

B003 – Deputada 
Cristina Tavares Discurso

Deputada Cristina Tavares 
fala sobre a cabodifusão e 
a denúncia de Walmor De 
Luca

Diário do Congresso 
Nacional

21 set. 
1979

B004 – Senador 
Jaison Barreto Discurso

Senador Jaison Barreto fala 
sobre a implantação da TV 
por cabos

Diário do Congresso 
Nacional

09 nov. 
1979

B005 – Deputado 
Israel Dias 
Novaes

Discurso
Deputado Israel Dias Novaes 
fala sobre a interrupção da 
implantação da cabodifusão

Diário do Congresso 
Nacional

Elaboração dos autores

Quadro 2
Organização e processamento do material documental – “Folha de 
S. Paulo”

DATA NOME TIPO DE 
DOCUMENTO DESCRIÇÃO REFERÊNCIA

15 mai. 
1973

A001 – 
Televisão por 
cabo no Brasil

Notícia

PRIMEIRO CADERNO 
NACIONAL – Min. Hygino 
Corsetti deverá assinar portaria 
instituindo no Brasil a televisão 
por cabos.

Folha de S. Paulo

26 dez. 
1973

A002 – 
Regulamento 
da cabodifusão 
no Brasil

Nota 
jornalística

PRIMEIRO CADERNO 
– NACIONAL – Governo 
prevê início dos estudos para 
regulamentação da cabodifusão 
no Brasil.

Folha de S. Paulo

11 ago. 
1974

A003 – Para 
quando a 
televisão de 
duas vias?

Reportagem

Caderno de Domingo – As 
potencialidades da TV a cabo e 
revolução tecnológica do cabo 
coaxial

Folha de S. Paulo

11 ago. 
1974

A004 – Para 
quando a 
televisão em 
duas vias?

Reportagem

CADERNO DE DOMINGO – 
5° CADERNO – Reportagem 
explica os benefícios e avanços 
da TV por cabos

Folha de S. Paulo
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25 jul. 
1975

A005 – 
Cabodifusão 
será serviço 
privado

Nota 
jornalística

PRIMEIRO CADERNO – 
NACIONAL – Finalização 
do regulamento do sistema 
de cabodifusão e posterior 
publicação por decreto e 
exploração do serviço pela 
iniciativa privada

Folha de S. Paulo

30 mai. 
1976

A006 – TV 
pode ter 
cabodifusão

Reportagem

PRIMEIRO CADERNO 
– NACIONAL – A regra 
implantação da cabodifusão 
não é tida como prioridade pelo 
governo e só será aprovada a 
partir do desenvolvimento de 
tecnologia nacional

Folha de S. Paulo

10 ago. 
1979

A007 – Uma 
ameaça 
constante aos 
jornais

Notícia

ILUSTRADA – Texto aponta que 
a televisão segmentada pode ser 
uma ameaça aos jornais, já que o 
público poderá assistir telejornais 
o dia todo, por exemplo.

Folha de S. Paulo

30 ago. 
1979

A008 – 
Continua o 
debate sobre a 
TV a cabos

Nota 
jornalística

ILUSTRADA – Nota traz as 
denúncias dos deputados na 
Câmara sobre a tentativa de 
regulamentação da TV por cabos 
por meio de decreto proposto 
pelo min. Corrêa de Matos

Folha de S. Paulo

4 set. 
1979

A009 – Matos 
defende a TV 
por cabo como 
estratégia

Notícia

ECONOMIA – Min. Haroldo 
Corrêa de Matos fala sobre o 
sistema de TV por cabos em 
inauguração de sistema da 
Embratel

Folha de S. Paulo

29 out. 
1979

A010 – TV por 
cabo Notícia

ILUSTRADA – TAVARES 
DE MIRANDA – Nota sobre 
a sessão da comissão de 
Comunicação da Câmara que 
contou com a presença do min. 
Haroldo Corrêa de Matos. A 
sessão discutiu a proposta de 
regulamentação da cabodifusão 
no Brasil a partir de decreto 
proposto pelo ministro.

Folha de S. Paulo
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18 nov. 
1979

A011 – “É 
fácil culpar a 
televisão de 
tudo”

Reportagem

OS ANOS 70 – FOLHETIM 
– Reportagem faz um balanço 
sobre a TV na década de 70. 
Walter Clark, diretor da Rede 
Globo, fala sobre o futuro 
da televisão e que a década 
de 80 será marcada por uma 
nova relação do público com a 
televisão por causa da TV por 
cabos.

Folha de S. Paulo

18 nov. 
1979

A012 – O 
aparelho de 
tevê desintegra 
a domicílio

Reportagem

OS ANOS 70 – FOLHETIM – O 
autor Laura César Muniz fala 
sobre a elitização da TV a ser 
promovida/acentuada a partir da 
implantação da Tv por cabos no 
Brasil

Folha de S. Paulo

19 jan. 
1983

A013 – Nos 
anos 80, a idade 
do ouro da 
televisão

Reportagem

ILUSTRADA – VER E OUVIR 
– Matéria fala sobre as mudanças 
tecnológicas provocadas pelos 
satélites e as mudanças na 
radiodifusão, especialmente 
com o desenvolvimento da 
cabodifusão.

Folha de S. Paulo

2 mar. 
1983

A014 – Vem aí 
uma revolução 
em nossa 
televisão

Reportagem

INFORMÁTICA – VER E 
OUVIR – Matéria fala sobre os 
benefícios do da cabodifusão 
em termos tecnológicos e de 
variedade de programação.

Folha de S. Paulo

Elaboração dos autores.

A partir da utilização do método de análise documental (Pimentel, 
2001) a seguir traremos uma reflexão com os principais resultados obtidos 
sobre o processo de implantação do serviço de cabodifusão no Brasil a 
partir das páginas da “Folha” e dos “Diários do Congresso Nacional”.

De acordo os “Diários do Congresso Nacional” e a “Folha de S. Paulo”, 
desde 1973, em pleno período da ditadura militar, houve algumas ten-
tativas de regulamentar a operação de cabodifusão no Brasil. Cabe 
destacar que no mesmo período em outros países da América Latina, 
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como na Argentina, e na região norte do continente, sabidamente nos 
Estados Unidos, o serviço de cabodifusão já havia sido implantado e 
encontrava-se em expansão. No Brasil, somente em 1995 a exploração 
do serviço foi efetivamente regularizada pelo governo.

A partir de um projeto de decreto em 1975 a intenção do Minis-
tério das Comunicações, sob o comando do militar Euclides Quandt 
de Oliveira, era impor à cabodifusão as mesmas regras da exploração 
comercial do sistema de radiodifusão convencional (TV aberta e rádios 
FM/AM). Caso fosse sancionado, o decreto beneficiaria alguns grupos 
empresariais familiares, entre eles a Rede Globo, de Roberto Marinho, 
e o grupo Abril, de Victor Civita. Contudo, o general Ernesto Geisel, 
que ocupava a Presidência da República, vetou o decreto (Herz, 1983). 
Cabe ressaltar que o veto do presidente se deu apenas por razões políticas, 
por temer mais desgaste no congresso, caso o decreto fosse sancionado 
sem apreciação dos parlamentares e da sociedade, e econômicas, já que 
a implantação de um sistema de televisão por cabos demandaria uma 
grande importação de equipamentos o que prejudicaria ainda mais a já 
comprometida balança comercial brasileira naquele período.

Em 1979, em meio às discussões sobre a regularização da cabodi-
fusão no Congresso Nacional, o ministro das Comunicações, Haroldo 
Corrêa de Mattos, afirmou que o cabo era um serviço trivial, semelhante 
à radiodifusão, e não merecia atenção, nem pesquisas por parte das ins-
tituições federais brasileiras e nem investimentos públicos por se tratar 
de um serviço elitista. Por isso, deveria ser entregue a investimentos da 
iniciativa privada (Herz, 1983). Percebe-se, portanto, uma articulação 
do governo em minar o interesse da população em geral pelo serviço, 
atribuindo-lhe o status de “serviço elitista”. A intenção era justamente 
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que a cabodifusão fosse explorada por grandes grupos empresariais e 
oferecida a elite econômica das grandes cidades brasileiras.

Esses dois episódios, de tentativa de autorização da exploração do 
serviço por decreto e mais tarde nova tentativa de aprovação com a 
desmobilização da sociedade, evidenciam a intenção de privatização 
do setor de cabodifusão durante parte do governo militar. Essa postura 
entreguista do Estado contribuiu para que durante muito tempo o debate 
sobre a regulamentação do serviço ficasse restrito às elites política e 
econômica e seus interesses. A falta de prioridade do interesse público 
em todo esse período, desde a fase pré-cabodifusão no país até a pro-
mulgação do decreto 95.744 de 23 de fevereiro de 1988, desenhou os 
modelos de cabodifusão e de TV por Assinatura brasileiros. Um serviço 
voltado para entreter e informar as elites a um alto custo, de implantação 
rentável e viável para os poucos empresários e grupos hegemônicos 
de mídia brasileiros e restrito a algumas regiões, geralmente, as mais 
desenvolvidas do Brasil.

Considerações Finais

Em tempos de pandemia, com políticas de biossegurança como o 
distanciamento social físico adotado por vários países, os acervos e 
arquivos digitais disponíveis na internet se apresentam como fonte fun-
damental para pesquisas acadêmicas. Coleções como a da Hemeroteca 
Digital, do Congresso Nacional e de jornais como a “Folha de S. Paulo” 
consolidam-se como “lugares de memória” e seus curadores e arqui-
vistas, no caso da Biblioteca Nacional e do Congresso brasileiro, e dos 
jornalistas, no caso dos jornais, podem ser considerados “senhores da 
memória” (Nora, 1984).
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O estudo de caso a partir das pesquisas sobre a revista “Intervalo” 
e sobre o processo de implantação da cabodifusão no Brasil traz dados 
imprescindíveis para a (re)construção da historiografia da mídia no país. 
O trabalho com a “Intervalo”, por exemplo, aponta para as rotinas de 
produção jornalística da revista, bem como, refletem sobre os hábitos 
da sociedade no período de circulação.

Os resultados da pesquisa empreendida a partir dos anais dos “Diá-
rios do Congresso” e do acervo do jornal “Folha de S. Paulo” sobre o 
processo de implantação da cabodifusão durante o período do regime 
militar apontam para a intenção de favorecimento de grupos empresa-
riais na exploração do serviço. Essa prática excludente e de interesses 
específicos se perpetuou ao longo da história da TV paga no Brasil. 
Chegou a ser formalmente institucionalizada na década de 1990 pelo 
grupo Globo, por exemplo, que via no serviço uma oportunidade de 
oferecer informação e conteúdo de qualidade às elites. Essas ideias estão 
registradas em memorandos e atas que datam do período de implan-
tação da Globosat em 1991. No Congresso Nacional, no Planalto e na 
Esplanada dos Ministérios durante o regime militar, a ideia durante as 
várias tentativas de regulamentação do serviço era de que ele deveria 
ser entregue aos interesses da iniciativa privada, sem nenhuma inter-
ferência do Estado, inclusive sem contar com recursos públicos para a 
pesquisa e desenvolvimento do serviço.

Histórias como as levantadas nas pesquisas desenvolvidas pelos 
autores só são possíveis graças ao suporte e fornecimento de materiais 
disponíveis nesses acervos digitais.
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O aumento do consumo de podcasts no Brasil no 
período da pandemia de Covid-19

Alvaro Bufarah Junior1

Como toda tecnologia não é resultado de um único avanço ou expe-
rimento, notadamente, a história mostra-nos que várias ideias são gesta-
das por diferentes pesquisadores e, em um dado momento, a somatória 
de conceitos que parecem incongruentes resulta em um invento, uma 
descoberta, uma inovação. Este texto faz parte de uma pesquisa mais 
ampla, na qual busco registrar a origem histórica do podcast. Todo o 
trabalho é realizado com base em pesquisa exploratório-bibliográfica e 
em artigos e matérias jornalísticas, além de entrevistas concedidas aos 
meios de comunicação da época.

Nos anos 1990, o mundo assistia ao surgimento e desenvolvimento 
da Internet como um novo meio de comunicação que se popularizava 
rapidamente. Entre as tecnologias que avançavam, tínhamos os desdobra-
mentos dos estudos de compactação de áudio, que resultariam no MP3.

Para Mann (1999, p. 5), o surgimento do MP3 é o exemplo de que 
uma mudança tecnológica aparentemente pequena pode ter um impacto 
explosivo e inesperado na sociedade, talvez sendo a primeira inovação 
realmente revolucionária da rede. Esta sigla é a abreviação de MPEG-1 

1. Doutor pelo programa de Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com pós-
doutorado no Programa de Pós-Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de 
Santa Catarina.
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Layer 3, padrão de compressão de dados desenvolvida em conjunto 
pela Universidade de Erlangen, na Alemanha, e o Instituto de Circuitos 
Integrados, no final dos anos 1980, sendo adotada pelo Moving Picture 
Experts Group e dirigida conjuntamente pela Organização Internacional 
de Padronização e pela Comissão Eletrotécnica Internacional. Como 
ele, vieram as diversas possibilidades de compressão de áudio e a por-
tabilidade dos arquivos em pequenos aparelhos individuais.

Ainda, na década de 1990, foi desenvolvido o Winamp, o primeiro 
tocador de músicas em MP3 para o Windows. Em seguida, veio o 
Napster, que possibilitava a troca de músicas entre usuários conecta-
dos na web. Todas essas tecnologias variavam com o aperfeiçoamento 
de algoritmos de compactação, que surgiram gratuitamente na rede, 
levando a programas para criar arquivos comprimidos, softwares de 
conversão do formato de áudio gravado no CD para a Internet, e os 
programas para “ler” os arquivos descomprimindo os dados. Com isso, 
houve uma explosão do consumo de músicas sem custo para o usuário 
(Barreira,1999).

A Internet crescia exponencialmente e os conteúdos eram postados 
em sites por todas as partes da rede. No entanto, os usuários tinham 
de buscar individualmente seus conteúdos nos sites de interesse, o que 
passou a ser um problema diante da quantidade de publicações que 
eram feitas diariamente. Nesse contexto, surge a ideia de desenvolver 
uma forma automática para buscar os materiais de interesse dos usuá-
rios. Nascia o sistema de RSS, sigla em inglês para Rich Site Summary 
ou Really Simple Syndication, uma forma simplificada de apresentar 
um conteúdo com uma espécie de etiqueta inclusa e não visível para 
o usuário. Nela, é possível colocar grande quantidade de informações 
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do material disponível. Pela principal característica de alimentar de 
notícias, esses documentos indexados também são chamados de Feeds 
(Rumbino, 2006).

Para que os usuários não perdessem tempo na busca por conteúdos 
de interesse, foram criados os agregadores com a tecnologia de RSS. 
Dessa forma, bastava que o usuário baixasse e subscrevesse os sites com 
as informações que buscava. A partir daí, o agregador trazia o conteúdo 
automaticamente. Essa tecnologia passou a ser muito utilizada para a 
gestão de arquivos de notícias na rede, por jornais, agências de notícias 
e outros meios de comunicação e pelos blogs.

Para que esta tecnologia também funcionasse para arquivos de áudio, 
era preciso adaptá-la possibilitando a anexação desse conteúdo. Então, 
em 2003, o desenvolvedor, escritor e pesquisador Dave Winer criou o 
sistema “enclosure”, especialmente para que o jornalista Christopher 
Lyndon pudesse disponibilizar uma série de entrevistas na Internet.

Porém, só chegaríamos ao conceito de podcast, no ano seguinte, 
quando o ex-VJ da MTV, Adam Curry e Kevin Marks criaram uma 
forma de transferir os arquivos de áudio distribuídos via sistema RSS 
para o agregador da Apple, iTunes. Na época, os tocadores de áudio 
da empresa (iPod) eram uma febre mundial. Naquele momento nascia 
uma inovação no formato e no consumo de áudio, o podcast. Essa nova 
forma de transmissão de áudio via web foi denominada de RSStoiPod, 
já que transferia o arquivo direto para o player (iPod) (Luiz, 2014). 
Este novo formato foi disponibilizado para utilização de outros pro-
gramadores de forma livre, o que possibilitou o surgimento de outros 
agregadores facilitando o download automático de mais arquivos de 
áudio (Luiz, 2014).
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O perfil de transmissão pela web foi denominado de podcasting 
por sugestão de Bem Hammersley, em fevereiro de 2004, no jornal 
The Guardian. Ele elaborou esse termo considerando a forma como as 
entrevistas de Lyndon foram disponibilizadas (feed RSS 2.0) e levaram 
a um novo sistema de transmissão de dados (podcasting). Embora o 
nome fizesse menção direta ao tocador da Apple, o formato não ficou 
restrito à empresa. Foi popularizado globalmente como programas de 
áudio ou vídeo, distribuídos via web como podcast (Luiz, 2014).

O grande diferencial foi a possibilidade de o conteúdo ir até o 
usuário e não ao contrário, facilitando o consumo. Essa tecnologia 
de compressão e emissão de arquivos de áudio evoluiu para um novo 
patamar quando a estrutura da Internet melhorou a ponto de permitir 
a transmissão simultânea dos servidores para os usuários, no que cha-
mamos de streaming.

As tecnologias tinham gerado uma confluência que levou a novas 
formas de consumo de mídia alterando por completo a relação dos 
usuários com os meios de comunicação, com a indústria de entrete-
nimento, com a produção e comercialização de produtos audiovisuais 
baseados na web.

No Brasil, a história tem início em 2004, quando surgiu o Digital 
Minds, o primeiro podcast brasileiro, desenvolvido por Danilo Medeiros, 
para complementar os conteúdos do seu blog que tinha o mesmo nome. 
Tecnicamente, não foi o primeiro a utilizar áudio na internet brasileira, 
mas sim, o primeiro em formato de podcast.

Este conteúdo abriu, o que se chama de, primeira geração de podcasts 
no país, que ganhou mais adeptos no ano seguinte, quando ocorreu a 
primeira edição da Conferência Brasileira de Podcast (PodCon Brasil) 
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sendo esse o primeiro evento dedicado exclusivamente a esse formato 
de mídia, realizada entre os dias 2 e 3 de dezembro de 2005. Porém, 
houve uma queda na produção e consumo de podcasts em função das 
dificuldades de financiamento para a nova mídia, o que levou a que parte 
dos pioneiros no formato deixassem o mercado (Luiz, 2014).

A retomada ocorreu entre 2006 e 2008, quando uma categoria voltada 
a mídia podcast foi incluída no Prêmio iBest chamando a atenção do 
público e dos produtores. Os programas feitos nessa fase de ressurgimento 
eram baseados em programas de rádio jovens com humor e entreteni-
mento para esse segmento, tendo assuntos de fácil entendimento e de 
gosto geral. Comparados aos pioneiros nacionais, estes eram totalmente 
diferentes pois os pioneiros buscavam se assemelhar com programas 
norte-americanos de pouca edição e mixagem, assemelhando-se bastante 
com a programação ao vivo de rádio (Luiz, 2014).

O formato demorou um pouco mais a ganhar popularidade, mas 
entre os anos de 2016 à 2019. Esse período também foi marcado pelo 
aumento do consumo de áudio em formato digital, no Brasil.

Consumo de Áudio Digital Anterior a Pandemia da Covid-19

Uma pesquisa sobre o consumo do meio rádio realizada pela empresa 
Audio.ad no Brasil e em mais quatro países da América Latina (Colôm-
bia, Chile, Argentina e Peru), indicou que oito em cada dez participantes 
escutavam áudio pela internet pelo menos uma vez por semana, sendo 
que 50% deles tinham expectativa de ouvir mais conteúdos de áudio 
ao longo de 2016,

Entre os 5 mil entrevistados, 94% responderam que escutavam áudio 
em formato digital, que inclui emissoras on-line, serviços de streaming 
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e outras formas. Do total de pessoas que responderam ao questionário, 
46% afirmaram que consumiam este formato de áudio (digital) enquanto 
trabalham ou navegam na web.

Aproximadamente 28% dos entrevistados revelaram que ouviam 
áudio digital o dia inteiro. A plataforma mais utilizada ainda eram os 
computadores de mesa, indicada por 52% dos ouvintes. Mas, os smar-
tphones já apareciam como a segunda opção para este consumo, com 
45%, e os tablets, com 19%.

Segundo a pesquisa, o ouvinte médio, considerado padrão, escutava, 
no mínimo, 10 horas de áudio digital por semana, sendo que a faixa 
etária era entre 35 e 44 anos, o que representa 49% dos entrevistados, 
enquanto 33% tinham idade entre 18 e 34 anos e 18% com mais de 
45 anos.

Entretenimento era o perfil de conteúdo mais acessado, sendo música 
(65%) o líder da lista, seguido por notícias (33%) e esportes com (20%). 
Na época, os pesquisados já respondiam que os serviços de streaming 
já estavam crescendo dentro do leque de consumo de áudio, sendo que 
6 em cada 10 afirmaram utilizar algum provedor deste tipo de serviço. 
Para eles, o Spotify, liderava como o mais popular, com 32%, seguido 
pelo Soundcloud (24%), Deezer (22%), Last.fm (14%), Musicovery 
(7%), Bandcamp (6%) e outras plataformas (3%). A pesquisa levantou 
que no caso do consumo de podcast, 54% dos entrevistados buscam 
músicas e 27% conteúdos humorísticos.

A agência Prótons, que é a primeira focada em venda de publicidade 
neste tipo de conteúdo no mercado brasileiro, realizou uma pesquisa 
para traçar o perfil do ouvinte/usuário brasileiro de podcasts.



1418

meistudies

O estudo, que foi produzido a partir dos ouvintes do SciCast (um 
dos principais programas da agência) identificou que 42,3% possuíam 
entre 18 e 25 anos, enquanto outros 42% estavam na faixa etária de 26 a 
35 anos. Além disso, 69% eram homens e 31% mulheres. Com base 
nos dados a empresa afirmava que o perfil de público era engajado e 
maduro, pois a maioria, 65% dos ouvintes, possuíam ensino superior 
completo ou estavam cursando.

Outro elemento encontrado pela pesquisa é que apenas 0,4% dos 
pesquisados se informavam pela televisão, enquanto 0,7% buscavam 
veículos impressos e 98,8% acompanhavam notícias pela internet. Tam-
bém era um público que acessava a Internet várias vezes ao dia (97,9%), 
tendo o celular como uma das principais plataformas para isso (77%). 
Do total de entrevistados, 73% afirmaram ouvir podcasts diretamente do 
smartphone. Entre estes consumidores, 92,5% indicavam que faziam 
compras on-line e 51,5% dizem que utilizam as opiniões e sugestões 
dadas pelos comunicadores que atuam nos podcasts da agência.

Mudança no Perfil do Consumo de Mídia na Pandemia

A Kantar Ibope Media, empresa especializada em pesquisa, acom-
panhou de perto as principais alterações no comportamento dos con-
sumidores brasileiros no período de isolamento social imposto pelo 
combate à pandemia da Covid-19, em 2020. Para tanto, desenvolveu, 
entre abril e maio, uma onda on-line especial do Target Group Index 
nos principais mercados do país e em outros seis países da América 
Latina (Kantar Ibope Media, 2020)

O estudo Target Group Index Flash Pandemic trouxe uma visão 
detalhada sobre as opiniões e atitudes dos consumidores durante a 

http://deviante.com.br/podcasts/scicast/
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pandemia do novo coronavírus. O levantamento indica que a maioria 
das pessoas ficou em casa, saindo apenas para algumas atividades 
essenciais (ir ao mercado, farmácia etc.), embora essa situação não seja 
homogênea pelo país. De modo geral, 12% das pessoas afirmaram não 
sair de casa para nada, 68% saíram apenas para atividades essenciais 
e 20% das pessoas continuaram saindo normalmente para trabalhar 
(Kantar Ibope Media, 2020).

Ao avaliarmos as amostras, percebemos que o público que não saiu 
do isolamento para nada é composto, em maioria, por mulheres (54%) 
e mais jovens, sendo que 30% têm entre 16 e 24 anos. Também visu-
alizamos os mais velhos, pois 13%, têm entre 65 e 75 anos. Segundo 
os dados, esses dois grupos são os mais preocupados com o que vai 
acontecer no futuro após a pandemia, somando 79%. Já do grupo que 
declarou sair de casa apenas em atividades essenciais, 35% trabalham 
e 33% não trabalham. Os dados da pesquisa indicam que o primeiro 
grupo consome mais os meios de comunicação tradicionais, mas tam-
bém passa bastante tempo em redes sociais, sendo o grupo que mais 
compartilha notícias sem checar fontes - 10% contra 5% na população 
geral (Kantar Ibope Media, 2020). Já o outro grupo de pessoas, em 
isolamento, mas que saem para atividades essenciais e que trabalham, 
tem um perfil muito diferente, pois majoritariamente é composto por 
homens, entre 25 e 44 anos, e mais da metade está preocupada em per-
der o emprego (55%). Ao analisarmos esse grupo, percebemos que é o 
que mais valoriza a informação para enfrentar a crise (35%), sendo os 
respondentes que mais consumiram diferentes meios, como a TV por 
assinatura.
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Por outro lado, ao visualizarmos os dados do grupo que continuou 
saindo para trabalhar, entendemos que em sua maioria é composto por 
65% de homens e que concordam que precisam estar prontos para enfren-
tar a situação da pandemia. Como a sua rotina não mudou radicalmente, 
eles mantiveram muitos hábitos inalterados, como o consumo de mídia.

De modo geral, a pandemia fez com que mais pessoas ficassem mais 
tempo dentro de casa e isso impactou diretamente na forma como os 
meios são consumidos. O Target Group Index Flash Pandemic mostra 
que 56% das pessoas afirmaram que passaram a adotar melhor a tecno-
logia ao longo do dia a dia. De acordo com o levantamento, 66% dos 
entrevistados declararam ver mais vídeos on-line (gratuitos), 56% viram 
mais vídeos sob demanda (pago) e 56% disseram que a crise os incen-
tivou a usar plataformas de vídeo chamadas, indicando que alguns dos 
comportamentos estão cada vez mais digitais. O Target Group Index 
Flash Pandemic foi realizado on-line, com 3 mil respondentes de 16 a 
75 anos no Brasil, entre os dias 20 de abril e 07 de maio de 2020 (Kantar 
Ibope Media, 2020).

A Pandemia e o Consumo de Podcast

Como demonstrado nos dados da primeira parte desse estudo, o 
consumo de podcasts já havia superado aquele momento histórico de 
baixa que levou a extinção da maioria dos programas feitos na “primeira 
onda” (entre 2004 e 2006). Mas, a partir de 2006, houve uma retomada 
da produção e do consumo de podcasts, tendo um boom a partir do ano 
de 2018, mas com a implementação do isolamento social trazido pela 
Pandemia da Covid-19, iniciado em março de 2020, no Brasil, ocorreu 
um aumento considerável da escuta desse tipo de formato de áudio digital.
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Nesse ano, marcado pela pandemia, o número de pessoas que escu-
tam podcast regularmente aumentou 33%, atingindo são 28 milhões de 
brasileiros com mais de 16 anos que incorporaram o hábito de ouvir. 
Para se ter uma ideia de comparação, em 2019, eram 21 milhões de 
ouvintes, porém após a Pandemia, houve um maior espalhamento do 
consumo se considerarmos as classes sociais. Metade dos ouvintes, 
51% está concentrada na classe C, e 36% pertencem às classes A e B 
(Vilela, 2021).

O perfil também teve algumas alterações, já que atualmente é uma 
audiência bastante jovem, sendo que 53% têm até 34 anos, e boa parte 
concentrada na região Sudeste, que tem 46% dos ouvintes regulares, 
depois vem a região Nordeste com 26% da audiência, seguida de Norte 
e Centro-oeste, com 15% e Sul, com 13% (Vilela, 2021).

Outros dois aspectos que chamam a atenção é que apesar de majo-
ritariamente jovem, a participação do público com 45 anos ou mais 
cresceu 8 pontos percentuais entre 2019 e 2020. E considerando todos 
os formatos de áudio no meio digital, seja conteúdo de rádio, podcast, 
áudio livro ou streaming de música, a audiência subiu para 100 milhões 
de pessoas, ou 58% da população (Vilela, 2021).

Nesse estudo realizado pelo Ibope e pelas organizações Globo é 
possível ver que 57% dos entrevistados passaram a ouvir programas 
em áudio digital durante a pandemia. Com isso, o país já ocupa a quinta 
posição no ranking mundial das nações que tiveram uma aceleração do 
consumo de podcasts no período da Pandemia de Covid-19.

A pesquisa foi realizada entre setembro de 2020 e fevereiro de 
2021, com mais de mil pessoas. Um dos objetivos era compreender o 
que potencializa o consumo dos podcasts e entender de que maneira o 
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formato se encaixa na rotina dos ouvintes. De acordo com o executivo 
responsável pela área de áudio digital na Globo, Guilherme Figueiredo, 
o formato de conteúdo em podcast é uma comunicação mais íntima 
com o público, especialmente em tempos de isolamento social (“Pan-
demia provoca aceleração do consumo de podcasts no Brasil, revela 
pesquisa”, 2021).

Os dados apresentam o aumento do número de pessoas que ouviram 
podcasts pela primeira vez durante o isolamento social, aqueles que já 
consumiam esse tipo de conteúdo passaram a se interessar mais pelo 
formato, sendo que 31% declararam ter elevado o consumo de áudios 
digitais durante a pandemia. Também indicam que o motivo que levou 
as pessoas a ouvirem esse tipo de produto de áudio varia, mas o mais 
citado ou o interesse pessoal com 41%, 27% ouviram pela curiosidade 
do formato e 26% ouviram pela primeira vez por indicação de parentes 
e amigos (“Pandemia provoca aceleração do consumo de podcasts no 
Brasil, revela pesquisa”, 2021).

Como uma das características do consumo de áudio é ter disponi-
bilidade de realizar outras ações, a maioria (44%) dos respondentes da 
pesquisa afirmou que ouviram fazendo alguma atividade domésticas, 
38% enquanto navegaram pela internet, 25% enquanto se prepararam 
para dormir, outros 24% enquanto trabalhavam ou estudavam. A pesquisa 
também revela que 24% dos ouvintes de podcasts estavam no trânsito 
se deslocando para o trabalho ou faculdade, 20% estavam praticando 
atividades físicas, e outros 18% faziam algum cuidado pessoal (“Pan-
demia provoca aceleração do consumo de podcasts no Brasil, revela 
pesquisa”, 2021).
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Uma das vantagens, para os ouvintes, do uso de podcasts é a escolha 
do melhor momento para consumo tendo uma atenção direcionada ao 
conteúdo, dessa forma os materiais mais curtos têm a preferência dos 
ouvintes, sendo que os que duram até 15 minutos foram os indicados 
por 21% dos pesquisados. Já os podcasts com duração de 15 a 30 minu-
tos atraíram 31% ouvintes; os entre 30 à 45 minutos foram citados por 
20% dos entrevistados; os com mais de 45 minutos interessaram 13%; 
os programas com duração 1 hora e 30 minutos atraíram 9% e os com 
mais de 1h30 foram ouvidos por apenas 5% dos respondentes. Entre os 
vários dados apresentados, um chama a atenção: o fato de que o público 
manteve o consumo de outras mídias mesmo depois de passar a ouvir 
podcasts. Segundo a pesquisa, seis em cada dez pessoas entrevistadas 
não deixaram nenhuma mídia em sua rotina (“Pandemia provoca ace-
leração do consumo de podcasts no Brasil, revela pesquisa”, 2021).

Sobre o hábito de ouvir podcasts, 43% dos respondentes escutam 
entre uma a três vezes por semana, sendo que o que mais engaja, 66% é o 
tema escolhido pelos produtores. Outro fator que atrai a atenção dos 
ouvintes é a linguagem informal e simples, destacada por 64%. A cre-
dibilidade dos autores dos conteúdos chamam a atenção de 46% dos 
ouvintes, sendo que 38% dos internautas pesquisados responderam que 
se identificam com os grandes criadores/apresentadores. Segundo os 
dados da pesquisa, cinco em cada dez ouvintes identificam as marcas 
anunciantes em podcasts como próximas dos consumidores, sendo 
que aquelas que anunciam neste formato são consideradas empresas 
modernas, antenadas com as novas formas de comunicação. Os dados 
revelam que 51% dos entrevistados declararam que as marcas ganham 
credibilidade ao se associarem a podcasts feitos por criadores de conteúdo 
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já conhecidos (“Pandemia provoca aceleração do consumo de podcasts 
no Brasil, revela pesquisa”, 2021).

 Completando esses dados, apresentamos a pesquisa realizada pela 
Audio.ad, unidade de negócios da RedMas, sobre o comportamento do 
ouvinte digital durante a quarentena. A empresa de publicidade em áudio 
digital aplicou 700 questionários on-line em todo o país entre os dias 
12 e 26 de junho de 2020. A pesquisa teve como propósito conhecer o 
impacto que a quarentena gerou no consumo dos ouvintes brasileiros e 
entender o papel das marcas e anunciantes na vida do público. Com dados 
coletados por duas semanas e analisados pela Brandwatch-Seriously, 
empresa de tecnologia de propriedade da Brandwatch, percebeu-se 
que 80% dos entrevistados aumentaram ou mantiveram seu consumo 
de áudio digital neste período apesar da queda de ouvintes no início do 
isolamento social (“Audio.ad apresenta pesquisa sobre áudio digital na 
quarentena”, 2020).

Para os entrevistados, 91% acredita que publicidade digital atual-
mente é igual ou mais importante do que antes da quarentena. O estudo 
também revela que 60% concorda que as marcas devem continuar a 
anunciar para aproximar os produtos dos consumidores e que 53% 
acabou mudando o consumo de marcas habituais devido ao isolamento 
social. Ainda sobre a comunicação das marcas, aproximadamente a 
metade dos ouvintes busca apoio das marcas. Cerca de 48% afirmam 
que os anunciantes deveriam passar mensagens de conscientização e 
apoio, enquanto 31% acham que as marcas deveriam manter a comu-
nicação habitual (“Audio.ad apresenta pesquisa sobre áudio digital na 
quarentena”, 2020).
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A respeito do consumo, apesar das medidas de distanciamento, 
muitos continuam fazendo compras por meio de lojas físicas, sendo que 
o e-commerce teve um aumento significativo. A pesquisa revelou que 
26% fez compras em supermercados on-line, 26% em plataformas de 
delivery e 15% em lojas on-line. Porém, 30% ainda permanece adqui-
rindo produtos em lojas físicas. Finalizando, a pesquisa também buscou 
saber a respeito do comportamento de compra e quais foram os setores 
mais afetados, ou seja, produtos e/ou serviços que os ouvintes adiaram 
por causa do isolamento social. Vestuário aparece em primeiro lugar, 
com 27%, o segundo é ocupado pelo turismo, com 23%, e o terceiro 
traz um empate de eletrônicos e beleza, ambos com 18%. Ocupam o 
quarto e quinto lugares utensílios domésticos (16%) e automóveis (10%) 
(“Audio.ad apresenta pesquisa sobre áudio digital na quarentena”, 2020).

Considerações Finais

Os dados apresentados nesse estudo indicam que já havia um aumento 
do consumo de produtos de áudio, especialmente podcasts, desde 2016, 
com um boom após 2018. Porém com o distanciamento social imposto 
pela Pandemia da Covid-19, ocorreu um aumento do consumo desse 
tipo de produto sonoro. Entre os elementos que justificam essa eleva-
ção podemos citar a portabilidade e o consumo por demanda como os 
principais itens. Os consumidores de áudio, já identificavam os podcasts 
como conteúdos que ampliavam a possibilidade de escolha do que ouvir 
,e qual o melhor momento para isso. A situação pandêmica só acelerou 
o envolvimento dos ouvintes com esse tipo de material.

Outro aspecto importante é que o podcast tem características 
afetivas que remontam o rádio em suas “conversas” diárias com os 
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consumidores. Assim, os ouvintes de podcast além de escutarem seus 
conteúdos preferidos, também interagem e indicam aos amigos pelas 
redes sociais. Esse hábito é foi reforçado pela possibilidade de envio 
de links dos programas preferidos para listas de contatos (ação que já 
existia antes da Pandemia).

Também é importante destacar que, desde 2018, muitas marcas 
passaram a investir nesse formato como uma forma de mídia de nicho. 
Situação que foi ampliada pela condição de isolamento da população 
diante da corona vírus, já que muitos consumidores aguardaram manifes-
tações positivas de suas marcas preferidas. Nesse contexto, os podcasts 
passaram a ter uma maior visibilidade como ferramenta de comunica-
ção entre os anunciantes e seus públicos. Por último, cabe relembrar 
que segundo a pesquisa do Ibope com o Grupo Globo, o consumo de 
pocasts subiu 33% no período da Pandemia, o que comprova a força 
desse formato de comunicação junto aos consumidores.
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O consumo de mídia do jovem no contexto da 
política midiatizada no combate à pandemia: 

reflexos e reflexões de uma tecnopolítica de crise

Paulo Henrique Ferreira Nascimento1

Osvando José de Morais2

No Brasil, desde do fim de 2019, pudemos acompanhar pelas mídias 
toda a evolução da pandemia desde que os primeiros casos foram iden-
tificados na China, assim como o caos vivido pela Itália, Espanha e 
França onde corpos se amontoavam e podíamos acompanhar o cenário 
desolador.

O bombardeio de informações, que ainda permanece, é direcionado 
tanto para a necessidade de se seguir as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde – OMS que versa sobre cuidados básicos de preven-
ção e a necessidade de se cumprir as medidas de distanciamento social.

Infelizmente, também é parte desse arsenal, um grande volume 
de notícias falsas, de receitas milagrosas e de conteúdo que gera pura 
desinformação e dúvida em grande parte da sociedade que já vive o 
cenário da convicção gerada e criada por algoritmos, pelos efeitos das 
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bolhas e pelas vozes inconsequentes que muitas vezes partem das pró-
prias lideranças políticas que, ao invés de concentrarem-se na criação 
de políticas públicas de enfrentamento à pandemia tanto para minimizar 
os efeitos econômicos, quanto na questão da saúde pública, de modo 
que os investimentos e esforços fossem direcionados para poupar a vida 
do cidadão ou, ao menos, reduzir o número dos impactados por essa 
doença que, no Brasil, têm se mostrado mais uma pandemia política 
com poderes de gerar crises institucionais desnecessárias e coloca as 
esperanças num comprimido que mostrou-se ineficaz no combate à 
doença e não mostra evidências de eficácia. Essas informações a que 
o cidadão, de maneira geral, tem tido acesso não são seguras tanto no 
que se diz respeito a prevenção, contágio e diretrizes de distanciamento.

A falta de transparência aliada à ação de grupos cujos os interesses 
em desinformar e polarizar com objetivos difíceis de serem compre-
endidos. Essa transparência não pode ser confundida com acesso ou 
disponibilidade de informação pois, claramente o que se pode aferir é que 
a informação está disponível em grande volume, com fácil acesso, mas 
a pergunta que fica é como o cidadão as acessa, por quais fontes, mídias 
e quais suas reais capacidades para, em meio ao bombardeio, codificar 
e assimilar os sentidos, sendo minimamente capaz de discernir sobre 
o que é imprescindível, crível e minimamente plausível de devaneios 
de uma teoria conspiratória que tornou-se politicamente importante e 
sua análise no contexto da mídia e da interação se faz extremamente 
necessária, já que as novas tecnologias são as extensões (McLuhan), 
pelas quais são recebidas e compartilhadas todo o tipo de mensagem a 
respeito da pandemia.
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A existência de muitos canais, um grande número de mídias, prin-
cipalmente as digitais, não significa que existam dados e informações, 
assim como uma interação entre governo, seja qual for a esfera, e a 
sociedade civil na prevenção da Covid-19.

As novas tecnologias e, em particular, as redes sociais, cada vez 
mais estão ampliando as vozes de grupos sociais dos mais diversos 
interesses como nas relações de trabalho, família, religião, assim como 
nas relações de trabalho, estudo, entre outras.

Muitas vezes engendradas pelos algoritmos, essas relações que 
antes precisavam de contato e espaço físico, agora são mediadas por 
telas, cliques e bytes.

Cliques que podem gerar mobilização contra o status quo ou podem 
espalhar notícias falsas, receitas milagrosas ou ajudar na disseminação 
do triste movimento anti-vacina que despreza a ciência e coloca em 
xeque a vida de muitas pessoas.

Numa sociedade onde as demandas por comunicação política têm 
sido ancoradas pelos dispositivos tecnológicos e impulsionadas pelas 
redes sociais, de forma polêmica e extremamente aguerrida, as deman-
das da sociedade dependem, em grande parte, de que suas vozes sejam 
ouvidas, suas dores sejam sanadas e seus problemas resolvidos.

Porém, a dor causada nos últimos tempos pela pandemia descerrou 
o pano da política, acirrou o debate, abriu investigação e aumentou a 
distância para uma democracia plena, onde políticos e cidadãos con-
virjam numa direção para um futuro normal, um novo amanhecer para 
a democracia e as práticas cidadãs.

De antemão, é possível supor que a comunicação política enquanto 
uma ação permanente e a tecnologia e as redes sociais como instrumentos, 
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caso fossem bem empregados, contribuiriam muito na produção de 
políticas públicas e no conhecimento das necessidades do cidadão a 
partir da interação, pois conforme o pensamento de Bordenave: “a 
participação facilita o crescimento da consciência crítica da população, 
fortalece seu poder de reivindicação e a prepara para adquirir mais poder 
na sociedade” (Bordenave, 1983, p.12).

Ao abordar a complexidade das redes digitais, Martín Barbero as 
classifica como abertas e fechadas, integradoras e desintegradoras, 
totalizantes e destotalizantes, nicho de implantação em que convivem 
e se misturam lógicas, velocidades e temporalidades tão diversas 
como as que entrelaçam as narrativas do oral com a intertextualidade 
das escrituras e as intermedialidades do hipertexto. (Martín-Barbero, 
2010b, p. 49)

E essa dualidade e dicotomia de estrutura e de sentido permeia o 
universo digital que se transforma a todo momento, com o surgimento 
de novas ferramentas, plataformas e linguagens dentro de um ecossis-
tema que se retroalimenta e se autotransforma e que dependem cada vez 
menos de uma base material ou de um suporte físico como considera 
Martino (2014).

Encontramo-nos ante uma mutação tecnológica que passou a con-
figurar um novo ecossistema comunicativo. Ecossistema em que a 
experiência audiovisual, afetada pela revolução digital, aponta para 
a constituição de uma visibilidade cultural, cenário estratégico hoje 
de uma batalha política decisiva contra o velho e excludente poder 
da letra que ao longo de um século e meio ignorou a diferença e a 
riqueza das oralidades e visualidades culturais, estas que entrela-
çam agora suas memórias nos imaginários da virtualidade para dar 
sentido novo e forma nova às tradições culturais. (Martín-Barbero, 
2014a, p. 25)
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Os mecanismos de acessibilidade aos serviços do Estado direcionados 
ao atendimiento de demandas da sociedade, embora escassos e muitas 
vezes ineficientes, devem adaptar-se à luz de acontecimientos mundiais 
como a recente crise do Novo Coronavírus. E como resposta à crise e 
inovação dos serviços, vimos como “a soma das formas pelas quais os 
indivíduos e instituições (públicas e privadas) planejam e gerenciam seus 
assuntos comuns. É um processo contínuo que pode levar ao conflito 
ou a ação cooperativa mutuamente benéfica” (Habitat, 2000).

Os reflexos do Novo Coronavírus e as ações políticas no combate 
à pandemia acentuaram a necessidade de utilização das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TICs), porém, essas inovações no pro-
cesso de interação e na midiatização política levantam questionamentos 
essenciais para as pesquisas em comunicação. A tecnopolítica efetiva-
mente cumpre o seu papel no contexto atual de tantas transformações 
pelas quais o mundo todo atravessa? Já é possível pensar num contexto 
pós-pandemia? Quais aspectos e características comuns permeiam os 
processos de interação e midiatização política?

Os arranjos sociotécnicos que carregam produtos simbólicos e sig-
nificativos e contribuem para uma política baseada na interação e na 
produção de sentido que resulta em conceitos e ideologias que podem 
ser reforçadas ou rechaçadas. Através desses arranjos cria-se uma polí-
tica institucional, interacional e experimental, sendo essa última mais 
relevante em tempos de crise como os que a humanidade passa hoje.

Não nos arriscamos a traçar um marco temporal ou histórico que ins-
taure no tempo uma pós-pandemia, pois ainda acreditamos que estamos 
no olho do furacão, rodeados pelo negacionismo, pela desinformação e 
pela necropolítica (Mbembe, 2018) que se instalou em terras brasileiras. 
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Fala-se ainda em novo normal, mas não nos atreveremos a recorrer à 
filosofia para entendermos se o que vivíamos antes da pandemia poderia 
assim ser classificado como normal.

O fato é que as transformações sociais, culturais e políticas são 
respaldadas, e muito, pelas ações e omissões dos atores políticos e da 
gestão ou da falta dela na condução da sociedade para um acesso à 
saúde, à cidadania e, sobretudo, à dignidade.

Essa marcha pela qual seguem a tríade mídia, política e interação 
social segue sua evolução de forma atrelada e dependente, ou seja, 
quanto maior o desenvolvimento e a inovação das mídias e dos dis-
positivos interferem no que Braga (2000) chama de “processos de 
interação social”. Assim, o processo de interação social baseado em 
temática política, poderia, de acordo com Almond e Verba (1965), criar 
uma certa “cultura política”. Primeiros a introduzirem esse termo, os 
autores enfatizam que o entendimento de comportamentos políticos e 
orientações ideológicas dependem de aspectos psicológicos, afetivos 
e cognitivos do indivíduo.

a cultura política de uma sociedade é definida como a distribuição 
particular de padrões de orientação cognitiva, afetiva e avaliativa 
entre a população em relação a objetos políticos. A cultura política 
torna-se a frequência de diferentes tipos de orientações cognitivas, 
afetivas e avaliativas em relação ao sistema político em geral e ao 
self como ator político. (Almond &Verba, 1965, p. 15)

Desta forma, a subjetividade para um agir político estaria relacio-
nada às questões subjetivas, diretamente influenciadas pelo sistema 
de crenças e valores individuais, mas que são reconhecidas em outros 
cidadãos que compartilham os mesmos valores criando uma sensação 
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de pertencimento a determinado grupo e o sistema político sofre influ-
ência dessas variáveis, assim como a predisposição para um agir ou uma 
inércia do cidadão para esse sistema e o reconhecimento e atribuição 
de sentido que surge através da identificação, conforme explica Mar-
tín-Barbero que diz que

o que galvaniza hoje as identidades como motor de luta são insepa-
ráveis da demanda por reconhecimento e sentido. E nem um, nem 
o outro, são formuláveis em termos meramente econômicos ou 
políticos, pois ambos se encontram relacionados ao próprio núcleo 
da cultura, enquanto mundo de pertencer a e de compartilhar com. 
Razão pela qual a identidade se constitui hoje na força mais capaz 
de introduzir contradições na hegemonia da razão instrumental. 
(Martín-Barbero, 2009b, pp. 3-4)

Pertencer a um mundo ou a uma “tribo” é inerente ao ser humano e 
as questões de identidade são mais presentes e mais fortes nos jovens 
que atribuem códigos e linguagens que, em muitos casos, só atribuem 
sentido a eles e aos que fazer parte do grupo com os mesmos valores e 
que compartilham de uma identidade. São as redes sociais os principais 
canais de contato com o mundo externo e através delas eles podem 
expressar sua cultura e seus medos.

Para que a pluralidade das culturas do mundo seja politicamente con-
siderada, é indispensável que a diversidade de identidades possa ser 
contada, narrada. Isso tanto em cada um dos seus “idiomas” quanto 
na “linguagem intermediadora” que hoje os atravessa por meio do 
movimento das “traduções e hibridações” do oral com o escrito, 
o audiovisual com o hipertextual – e de uma interculturalidade na 
qual as dinâmicas da economia e da cultura-mundo mobilizam não 
somente a heterogeneidade dos grupos e sua readequação às pressões 
do global, como também a coexistência de códigos e relatos muito 
diversos no interior de uma mesma sociedade, abalando assim a 
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experiência que tínhamos até agora de identidade. (Martín-Barbero, 
2009c, p. 156)

Sobre agir ou privar-se de uma interação e participação política, 
recorremos ao modelo de lealdade e ao modelo assertivo de Dalton 
e Welzel (2014) onde o primeiro limita a participação e pressupões 
confiança nas instituições, já o segundo, é caracterizado pela ênfase 
na participação e nos valores de rompimento, baseados na insatisfação 
com as questões políticas. Morais (2017), aborda o uso da internet pelos 
jovens e sua relação com o processo de socialização, já que

na interação entre internet e politica, está localizado o jovem com 
suas atitudes, crenças, valores, comportamento e orientações politi-
cas. A internet passa a ser vista como agente de socialização politica 
dos jovens, uma vez que influencia diretamente como eles recebem 
informações e constroem seu conhecimento politico. Nesse cenário, 
a internet vem sendo pesquisada tanto pelos seus efeitos negativos, 
como a responsável pela apatia politica e a 34 desconfiança gene-
ralizada, quanto pelo seu potencial mobilizador na cultura politica, 
pela capacidade de informar. (Morais, 2017, pp. 37-38)

De acordo com Musiał e Kazienko (2011), o uso das redes sociais se 
configura como uma espécie de subcultura do jovem que, desacreditado 
das instituições e da mediação política tenta engajar-se através delas.

Não vislumbramos a participação cidadã como status onipresente 
no cotidiano brasileiro, assim como percebemos uma grande necessi-
dade de promover uma maior participação cidadã no contexto atual de 
pandemia, polarização política e um número considerável de pessoas 
que estão conectadas, se identificam com grupos e compartilham valo-
res, mas seus aspectos cognitivos e crenças talvez causem uma miopia 
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sobre o que tem acontecido nos últimos tempos. O grande desafio é a 
participação para a democracia cidadã e não na tentativa de defender o 
indefensável, de promover as fakes news, o negacionismo, o racismo, a 
misoginia, a homofobia e outras tantas questões que enfrentamos hoje.

O cidadão é ator principal para o fortalecimento da democracia e 
da participação cidadã como fator de transformação.

O principal desafio para o fortalecimento democrático, tendo em vista 
que avanços formais e procedimentais não têm sido suficientes para 
alcançar um ideal democrático participativo, é o de como estimular 
a formação de atitudes e comportamentos políticos que valorizem 
as práticas e os ideais democráticos em um país como o Brasil onde 
a cultura política está longe de ser participativa e cívica. (Baquero 
& Gonzáles, 2011 p. 374)

Entre a distância que ainda temos para uma cultura política e de uma 
cidadania participativa, é fundamental entendermos o comportamento 
de jovens universitários, objeto central deste estudo e como eles assi-
milam seu papel na democracia e o nível de assimilação dos modelos 
de lealdade e assertivo, propostos por Dalton e Welzel (2014).

Além disso, é essencial discutir as ferramentas que estes jovens 
utilizam e o quanto se sentem pertencentes à sociedade e às questões 
que envolvem diretamente seu desenvolvimento e qualidade de vida. 
Como eles assimilam a participação política e sua essencialidade para um 
futuro mais igualitário, mais justo e menos preconceituoso? Como eles 
decodificam os acontecimentos recentes e o papel dos atores políticos 
na gestão da pandemia e seus reflexos econômicos, sociais e na saúde? 
Qual o grau de interesse e de interação com esses agentes?
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Entender esses questionamentos e os enquadramentos da nova 
política mediada pelas redes sociais e os gêneros da midiatização para 
um melhor engajamento e participação não apenas dos jovens como 
de todos os cidadãos, torna-se questão matriz nos estudos da política, 
nos enquadramentos utilizados e nos aspectos cognitivos da recepção, 
seguimos na tentativa de entender o sentido que o jovem atribui ao 
seu papel na sociedade da informação e o quanto aspectos culturais e 
sociais podem, em tese, tornar sua participação mais quente ou mais 
fria no ciberespaço, onde todos os atores conversam na mesma língua: 
a linguagem universal das mídias digitais (Castells, 2010).

Como vimos anteriormente, a cultura política depende de aspectos 
cognitivos, culturais e subjetivos e, na comunicação, a cultura, valores 
e crenças abarcam a dinâmica do cotidiano na interação humana, seja 
ela no espaço físico, ou no virtual.

Cultura e comunicação são interdependentes e complementares, 
conforme o pensamento de Martín-Barbero, que afasta um entendimento 
antropológico e atribui um processo intercambiável e convergente e 
o mesmo intercâmbio podemos atribuir à midiatização política onde 
precisamos ler a cultura em chave política e a “política em chave de 
cultura” (Martín-Barbero, 1997, p. 148).

Martín-Barbero, em sua visão otimista de a sociabilidade e evolução 
da democracia onde a tecnicidade não pode ser compreendida sem a 
mediação cultural e que a desterritorialização dos saberes, assim como a 
evolução das novas tecnologias fazem com que o lugar da política e do 
público sejam renovados e que a interação faça emergir uma interação 
entre Estado e cidadão numa democracia plena.
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Por conseguinte, a interação social resultante da centralidade da 
mídia afeta diretamente a forma de fazer e de interagir na política, no 
grau de participação, no entendimento do mundo baseado nas culturas 
e valores, nos aspectos cognitivos e culturais e na interação baseada 
na comunicação de demandas da sociedade, sejam elas individuais ou 
coletivas, a ponto de tornarem-se movimentos sociais.

Enquanto sistemas de interpretação, as representações regulam a 
relação dos jovens uns com os outros e com o mundo, orientam e 
organizam as condutas e comunicações sociais, interferindo ainda, 
nos processos de desenvolvimento individual e coletivo, na definição 
das identidades pessoais e coletivas, na expressão dos grupos e nas 
transformações sociais. (Duveen, 2012, p. 7)

O desafio de fazer com que os jovens estejam maios engajados e 
ativos na cultura política, que ajudem a definir a agenda de atuação 
política mediante o ecoar de suas vozes e a consolidação de movi-
mentos de transformação do ciberativismo, que é uma “estratégia que 
persegue a mudança da agenda pública, a inclusão de um novo tema na 
ordem do dia da grande discussão social [...] multiplicado pelos meios 
de Comunicação e publicação eletrônica pessoal” (Ugart, 2008, p. 77).

Para Gohn (2018), a juventude brasileira vem buscando mais espaço 
e mais participação na política e exemplifica com alguns movimentos 
como o “Vem Pra Rua”, a “Primavera Secundarista” e as manifestações 
que culminaram no golpe contra a presidente Dilma Roussef. Nes-
ses movimentos, além do ciberativismo e das manifestações virtuais 
em grupos e redes sociais, a participação dos jovens também ocorreu 
no espaço público.
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Sem buscarmos juízo de mérito ou legitimação de movimentos, o 
protagonismo do jovem pode resultar em benefício como um aparente 
recuo no aumento da tarifa de vinte centavos na passagem de ônibus 
ou sofrer os prejuízos da extinção de programas educacionais, finan-
ciamentos estudantis voltados aos estudantes de baixa renda, ou ainda 
poderão sofrer, inclusive, com a extinção do sistema de cotas nas uni-
versidades, que deu oportunidade para jovens pretos e pobres acessarem 
a universidade pública.

Gráfico 1
Acesso à internet em 2018-2018 por percentual de domicílio, dispositivo 
e banda

IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018-2019

Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
Contínua – PNAD, em 2019, entre as 183,3 milhões de pessoas com 
10 anos ou mais de idade no Brasil, 78,3% utilizaram a internet nos 
últimos três meses. Jovens adultos entre 20 e 29 anos foram os que mais 
acessaram, sendo essa a faixa etária média dos estudantes universitários. 
O uso é maior entre estudantes, totalizando 88,1%. Já os não estudantes 
somam 75,8%. Os estudantes da rede privada, quase que em sua maioria 
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tem acesso à internet com um percentual de 98,4%. Os estudantes da rede 
pública com acesso à internet são 83,7%. Conforme as figuras indicam:

Gráfico 2
Acesso à internet em 2018-2018 por Rede de ensino

BGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2018-2019

A pesquisa ainda aponta que celular é o meio mais usado para acesso 
à internet, sendo que 98,6% das pessoas acessam a internet pelo celu-
lar. Em seguida, está o microcomputador, que é usado por 46,2% das 
pessoas. 31,9% acessam pela televisão e 10,9% pelo tablet.

Metodologia

O presente trabalho tem o objetivo de analisar o consumo de mídia 
entre estudantes universitários da rede privada e como a política e a 
midiatização são cooptadas ao processo social e cultural desses jovens 
e o quanto isso reflete na noção de pertencimento, de representatividade 
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e de atendimento às perspectivas futuras num cenário de pós-pandemia. 
hermenêuticos de análise como interpretação e entendimento, fazendo 
uma leitura aprofundada de questões relacionadas à pandemia e a política 
local para traçar um parâmetro macro.

Para a definição da amostra, era essencial que o jovem estivesse 
cursando faculdade privada. Verificamos o grau de acesso e a adapta-
bilidade quanto ao ensino remoto. Para a aferição de cultura política 
foram utilizadas as variáveis interesse e apatia política, níveis de par-
ticipação em redes sociais, níveis de confiança no governo e políticos. 
As variáveis de socialização e interação politica aqui trabalhadas pro-
curam descobrir de que forma os jovens avaliam a gestão da pandemia 
pelos políticos do executivo e o nível de aprovação e concordância em 
relação às politicas públicas adotadas na gestão da pandemia em esfera 
municipal, estadual e federal.

Análise de Dados

O objetivo central desta pesquisa é compreender o consumo de 
mídia, em especial as digitais, no contexto da política midiatizada no 
combate à pandemia e sua disposição para a interação e o engajamento 
em questões políticas do jovem universitário da cidade de Bauru.

Uma variável importante para entender a percepção dos jovens em 
relação à política e às ações e omissões dos atores políticos na gestão 
da pandemia, é o grau de interesse por política. Isso porque partimos 
do pressuposto que quanto maior o interesse por questões políticas, 
maior seria a capacidade do jovem poder opinar sobre o desempenho 
dos governos e também maior seria o seu nível de engajamento, já que 
estaria ciente do que é ou poderia ser feito.
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87 universitários da rede privada da cidade de Bauru participaram 
da pesquisa que foi aplicada entre os dias 10 e 25 de setembro de 2021, 
sendo 49,4% mulheres e 50,6% homens. A faixa etária da amostra, na 
sua maioria, é de jovens com menos de 24 anos, sendo 43,7% de pessoas 
de 18 a 20 anos e 41,4% de 21 a 24.

Uma grande maioria declarou que, em virtude da pandemia e das 
medidas de distanciamento, estuda à distância, sendo 54% com aulas 
remotas e 37,9% com aulas híbridas.

A respeito da tecnologia e do uso dos dispositivos para acesso às 
aulas remotas, 82,8% declarou que não sentiu dificuldades, pois tem 
facilidade de uso da tecnologia, 12,6% afirmou que tem facilidade de 
uso da tecnologia, mas dificuldade de acesso à internet de qualidade 
conforme ilustra o gráfico 3.

Gráfico 3
Habilidades, tecnologia e internet para acesso às aulas

Elaborado pelos autores.

O questionário de autopreenchimento tinha em sua primeira parte, 
um bloco de questões para entender dados básicos relacionados ao 
jovem universitário e à pandemia e, mais adiante, inserimos questões 
relacionadas à percepção quanto ao desempenho dos governos.
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Um dado interessante é o de que 80,5% dos entrevistados afirmou 
que não houve transparência dos governos nas ações de combate à 
pandemia. Já 93% acreditam que houve mais omissão do que ação por 
parte dos políticos conforme ilustram os gráficos 4 e 5. O que precisa 
ser melhor avaliada são razões mais subjetivas para essa percepção que 
mostra descontentamento e incredulidade com a classe política.

Gráfico 4
Percepção sobre governos

Elaborado pelos autores.

É difícil pensar democracia e política sem representatividade. 
O próprio sistema democrático pressupõe que o poder emana do povo, 
que elege seus representantes por meio do voto, ou seja, o povo esco-
lhe quem irá representá-los. Curiosamente, 96,6% dos universitários 
bauruenses entrevistados afirmaram que não se sentem representados 
pela classe política.
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Gráfico 5
Percepção sobre ações e omissões dos governos

Elaborado pelos autores.

Gráfico 6
Sensação de representatividade

Elaborado pelos autores.

Mesmo não sentindo-se representados, apenas 39% declarou que 
busca interagir com os políticos para cobrar soluções para demandas da 
sociedade. Esse dado revela não somente um baixo índice de interação, 
como pode sinalizar um certo desinteresse na política e nos seus desdo-
bramentos, o que é ruim tanto para a democracia, quanto para o próprio 
coletivo, já que os governantes são escolhidos pela maioria, mas não 
são cobrados pela maioria, conforme mostra o gráfico 7.
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Gráfico 7
Interesse e interação

Elaborado pelos autores.

Gráfico 8
Interesse sobre política

Elaborado pelos autores.

Outro dado contraditório, mas importante, é que 76% dos entrevis-
tados afirmou que tem a consciência de que a política serve para levar 
mais qualidade de vida às pessoas, pode beneficiar a sociedade como 
um todo, mas como vimos anteriormente, somente 39% interage e cobra 
ação do poder público. Já 24% deles, conforme ilustra o gráfico o, pre-
fere não discutir política ou não se importa ou não acredita na política 
e atribui a responsabilidade inteiramente aos governantes.
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 93% dos estudantes que compuseram a amostra afirmam que as 
redes sociais são importantes ferramentas de aproximação com políticos 
e que as mesmas facilitam a cobrança e a comunicação de demandas 
da sociedade, dado ilustrado no gráfico 9.

Gráfico 9
Redes sociais e política

Elaborado pelos autores.

Gráfico 10
Meios de informação sobre a pandemia

Elaborado pelos autores.

Curiosamente, no que se refere ao acesso à informação sobre assun-
tos relacionados à pandemia, as chamadas mídias tradicionais ainda 
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têm alta penetração. 90% dos entrevistados declarou que durante esse 
tempo, os programas jornalísticos da TV aberta foram seu principal 
meio de informação. Juntas, as redes sociais têm menor import6ancia 
nesse sentido, sendo 60% o Facebook, 70% Instagram e 53% para o 
Twitter. O aplicativo de mensagens WhatsApp, um dos grandes vilões 
para a disseminação das fake news, aparece com 36% de menções dos 
entrevistados.

Gráfico 11
Percepção sobre polarização política

Elaborado pelos autores.

A tão falada e percebida polarização política é a atribuída por 
42% dos entrevistados aos políticos e seus apoiadores e 32% acredita 
que é fruto das fake news e das pessoas que acreditam nessas notícias 
falsas. Para 18% dos entrevistados, quem pensa diferente é manipu-
lado e 14% acredita que essas pessoas sejam desinformadas. 69% dos 
universitários acreditam que os políticos não seguem uma ideologia, 
mas buscam seus próprios interesses e 44% afirma que independente 
de questões ideológicas, o bem-estar da sociedade é essencial.

Observamos o contraditório em vários momentos. O jovem uni-
versitário de rede privada da cidade de Bauru tem consciência da 



1448

meistudies

importância da política, mas não se interessa muito pela política. Está 
desacreditado nos atores políticos e governantes e atribui a eles toda a 
responsabilidade de suas ações e omissões. Essas atitudes e compor-
tamentos contraditórios podem ser características de uma juventude 
rebelde, quase saída da adolesc6encia, mas os dados mostram que o 
descontentamento e a inércia são grandes. Acreditam nas redes sociais 
como ferramentas de aproximação com os políticos, mas não buscam 
essa aproximação. Demandam espaços de representatividade, mas não 
se sentem representados.

Considerações Transitórias

A tecnopolítica (Postman, 1994) foi abordada no contexto de uma 
sociedade perdida e manipulada politicamente, capaz de arriscar sua 
vida e a dos seus por dar crédito a narrativas fantasiosas e cheias de 
desinformação, que compartilham informações falsas e discutem e 
questionam a ciência.

Dessa forma, é fundamental refletir sobre o papel das novas tecno-
logias e a midiatização dentro do contexto social e interacional, que 
produz sentido e aglutina ideias, percepções e caminhos como princípios 
ideológicos que compõem a midiatização da vida política.

É prematuro culparmos as redes sociais ou atribuirmos a elas a 
responsabilidade para a formação de uma cultura política, seja de um 
modelo assertivo ou de lealdade, sendo esse último resultado de con-
fiança nas instituições, o que não é o caso. Igualmente não podemos 
culpar aspectos cognitivos do jovem que justifiquem esse desinteresse 
na política, mas devemos reconhecer que mesmo na inércia na maioria 
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do tempo, os últimos movimentos dos quais o jovem brasileiro partici-
pou, como os elencados por Gohn (2018), tiveram enorme repercussão.

A participação dos jovens na política tem em comum a mobiliza-
ção individual de um sentimento de injustiça e a percepção de que não 
são representados. Dessa forma, buscam relações que preencham essa 
falta de representatividade. Têm a possibilidade de, motivados por 
um mal-estar social, rebelarem-se contra o estado das coisas. Mas as 
pesquisas sobre midiatização política devem se expandir e continuar a 
considerar aspectos culturais e sociotécnicos para a formação de uma 
cultura política que entenda os perigos da polarização, das fake news 
e da distinção do que é benéfico ou não para a sociedade. É um limiar 
entre razão e emoção e

é com base em uma distinção entre razão e desrazão (paixão, fan-
tasia) que a crítica tardo-moderna tem sido capaz de articular uma 
certa ideia de política, comunidade, sujeito ou, mais fundamental-
mente, do que abarca uma vida plena, de como alcançá-la e, nesse 
processo, tornar-se agente plenamente moral. Nesse paradigma, 
a razão é a verdade do sujeito, e a política é o exercício da razão 
na esfera pública. O exercício da razão equivale ao exercício da 
liberdade, um elemento-chave para a autonomia individual. Nesse 
caso, o romance da soberania baseia-se na crença de que o sujeito é 
o principal autor controlador do seu próprio significado. Soberania 
é, portanto, definida como um duplo processo de “autoinstituição” e 
“autolimitação” (fixando em si os próprios limites para si mesmo). 
(Mbembe, 2016, p. 124)

Assim, a formação de uma cultura política baseada na tecnologia 
perpassa pela subjetividade do indivíduo e pelo valor que ele atribuiu o 
seu papel social e a percepção da sua ação ou omissão nesse processo 
de mudar o estado das coisas.
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A análise empírica trouxe achados importantes para a reflexão e 
continuidade das pesquisas, tendo em vista que revela fatores individuais 
como relevantes, a dificuldade de acesso à internet, a facilidade com o 
uso das tecnologias e redes sociais e as percepções em relação à política, 
suas ideias sobre seu próprio papel na sociedade e o descontentamento 
com os governantes sobrepostos por um baixo índice de engajamento 
nas questões políticas.

Isso reflete uma dicotomia, como a abordada por Manovich (2015), 
onde o papel do indivíduo e de suas relações humanas, em diferentes 
graus, onde as ideias são mais importantes que a tecnologia e a conexão 
é o ponto chave no processo de interação em tempos de crise. Janelas 
se abrem ou se fecham para a democracia e para as conquistas cidadãs. 
Vimos o caos se organizar em golpe e o que era motivo para justificar o 
golpe, hoje não vale como valia antes. Seguimos esperançosos de que os 
jovens percebam seu papel e sua força, que utilizem suas redes sociais 
para ampliar as vozes que clamam pela igualdade e que a iniciativas 
de inovação ampliem a perspectiva sociotécnica.
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O biênio 2020-2021 evidenciou os efeitos do SARS-CoV-2 no mundo, 
podendo ser considerado um turnning-point na Era da Informação, já 
que expôs várias dimensões de desigualdades no planeta. Tornou visível, 
dentre elas, as diferenças existentes em cada país em termos de acesso, 
apropriação e utilização das tecnologias, mídias e de todos os outros 
recursos de enfrentamento a pandemia.

No caso do Brasil, este agravo trouxe à tona mais do que impacto 
da disseminação do vírus; expôs conflitos e rupturas nas dimensões da 
saúde, da ética, da política, da economia, da educação, entre tantas outras. 
Mesmo que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) nos 
ambientes educacionais tenham emergencialmente se destacado para 
a manutenção do ensino nas redes dos vários níveis; sem o suporte e 
apoio institucional público necessário, esse discurso se torna:
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uma retórica vazia porque a real importância das novas tecnologias 
não está em reforçar o ensino, mas em abrir outros leques de pro-
dução de conteúdo próprio. Se pensarmos que os conteúdos estão 
todos na web, de modos tão mais atraentes e diversificados do que 
em nossas aulas mixurucas, o ensino já é coisa digital; o que nos 
cabe é cuidar da aprendizagem em ambientes que promovem autoria, 
autonomia. (Demo, 2019, p. 3)

Articulando esse comentário ao ensino não formal, outra categoria 
da educação igualmente atingida; bibliotecas, museus e organizações 
do terceiro setor voltadas à educação, mantiveram-se fechados fisica-
mente atendendo a obrigatoriedade de isolamento social, precisando 
se reinventar.

O ensino não formal é composto por programas e projetos de dura-
ção variável, com certificação, mas que não precisam necessariamente 
seguir um currículo oficial, sequencial e hierárquico (Gadotti, 2005); 
ambiente no qual se desencadeia este estudo, por meio da ação das 
bibliotecas universitárias enfocadas.

Embora a comunidade interna das Instituições de Ensino Superior 
(IES) tenha contato, em algum momento, com as suas bibliotecas ou 
com bibliotecas públicas; ainda é recorrente a ideia de que elas são 
locais silenciosos para a guarda e empréstimo de livros. Esse conceito 
destoa da estrutura digital que tem sido acrescida a estes ambientes.

Em perspectiva mais contemporânea, que considera que o hiperes-
paço virtual dessas instituições extrapola as limitações do presencial, 
viabilizando contato e imersão a conhecimentos variados e ecléticos, 
em graus de interatividade e aprofundamento diversos, apoiando diálo-
gos culturais, formativos e educacionais; as bibliotecas da atualidade, 
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em especial as vinculadas às IES públicas, reúnem em seu acervo não 
somente obras físicas, mas também disponibilizam acesso virtual.

Para os estudantes, professores e funcionários de sua comunidade 
interna, elas oferecem uma gama de informações e conhecimentos 
possíveis de serem consultados a partir de repositórios acadêmicos 
nacionais e internacionais, com a liberação de acesso em sua própria 
residência, por meio de login institucional. Já para a comunidade externa, 
as bibliotecas universitárias públicas permitem que os usuários sem 
vínculo institucional, possam também consultar os acervos, ao visita-
rem o local e receberem orientação dos bibliotecários. Além disso, as 
bibliotecas universitárias oferecem produtos, serviços e oportunizam 
que a comunidade interna e a externa participem de ações originadas 
de projetos de ensino ou extensionistas, oferecidos de forma gratuita.

Entretanto, a pandemia trouxe também para os ambientes não-for-
mais de ensino, a necessidade de que fosse estabelecido um processo 
emergencial de atuação; que para as bibliotecas universitárias remeteu 
à busca de estratégias de plena utilização do seu ambiente digital. 
Da mesma forma evidenciou a premência de se promover a visibilidade 
dos produtos, serviços e ações que ocorrem nesses ambientes culturais 
e ecléticos nas mídias alternativas (Facebook, Instagram entre outros), 
e que não são exclusivamente voltados apenas para o atendimento à 
comunidade interna.

Também as circunstâncias políticas e sociais que envolveram o 
biênio 2020-2021 no Brasil, alertaram para o fato de que, ambientes 
de produção e disseminação de saberes acadêmicos e científicos, como 
as universidades e suas bibliotecas, não podem se descuidar da inte-
ração com as pessoas de seu entorno, com seus impasses, conflitos e 



1458

meistudies

questionamentos sobre matérias do tempo presente. Esse público, que 
não é acadêmico, mas que procura informações de qualidade sobre uma 
variedade de assuntos, e que gostaria de se deter em fontes confiáveis, 
precisa ser acolhido pelas universidades públicas, de forma mais pró-
xima. Essa ação requer um melhor domínio das mídias e tecnologias 
atuais, e de uma linguagem, que facilite essa interlocução, sem que haja 
perda de qualidade do conteúdo acadêmico.

Do ponto de vista das Bibliotecas universitárias como ambientes 
de disseminação de saberes e tendo como pressuposto que, o acesso à 
tecnologia foi ampliado e o modelo tradicional de comunicação dei-
xou de ser “um para muitos”, ou comunicação de massa; infere-se que 
as novas mídias oportunizam não somente o acesso aos repositórios 
acadêmicos, produtos, serviços e projetos; mas permitem também um 
canal de comunicação interpessoal entre pesquisadores e pessoas da 
comunidade, interessadas em buscar conhecimento e conteúdos qua-
lificados e que se sentem acolhidas graças à informalidade de ensino, 
que essas mídias propiciam.

Para o pesquisador, esse tipo de comunicação “indivíduo para indi-
víduo”, permite bidirecionalidade a partir do diálogo entre as partes. 
Ou ainda, uma melhor aproximação do “saber” da comunidade ao 
“fazer” científico, revelando soluções do cotidiano, do conhecimento 
tradicional e/ou cultural, que podem contribuir com lacunas de pesquisa 
não exploradas ou que ainda se encontram sem respostas.

Partindo dessa compreensão, a possibilidade de sinergia entre a popu-
lação e os estudos científicos, em especial o desenvolvido em ambientes 
públicos, podem aprimorar conhecimentos referentes às especificidades 
nacionais, trazerem ideias inovadoras e soluções simples a problemas 
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locais e que por vários motivos não são disponibilizadas; conhecimentos 
que muitas vezes circulam somente nos espaços universitários, deixando 
de chegar ao grande público, que poderia se beneficiar somente pelo 
fato de conhecê-los.

Disponibilizar esse conhecimento para o público não acadêmico 
e desmistificar a dificuldade em acessá-lo por meio de ações educo-
municativas, é também uma maneira de estimular a transformação do 
conhecimento científico em cidadania.

E retomando a fala de Demo (2006, p.50) sobre ensino-pesquisa, o 
autor nos provoca com essa máxima (2006, p.50): “Se a pesquisa é a 
razão do ensino, vale o reverso, o ensino é a razão da pesquisa”, seja o 
ensino formal, não formal ou informal. Para Gohn (2006), o ensino e a 
aprendizagem não formais ocorrem em situações interativas constru-
ídas coletivamente, segundo as diretrizes de um coletivo; usualmente 
a participação é optativa, mas ela também poderá ocorrer por força de 
certas circunstâncias da vivência histórica de cada um dos envolvidos. 
Há na “educação não formal uma intencionalidade na ação, no ato de 
participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes.”(Gohn, 2006, 
p. 29).

Todavia, viabilizar este trajeto comunicacional envolve alguns 
enfrentamentos e mediações em relação: a linguagem, a territorialidade, 
os conflitos de poder, as burocracias, a complexidade de lidar com tan-
tas esferas de interesses e, o domínio das tecnologias de informação e 
comunicação. A realização dessas mediações no ambiente de bibliotecas 
universitárias, por meio de atividades e ações educomunicativas (Soares, 
2002, 2011); busca sensibilizar seus usuários com experiências variadas, 
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na intenção de torná-los agentes de transformação, mais conscientes, 
reflexivos e críticos no âmbito da cidadania (Oshima, 2015).

Diante do exposto, intencionando elucidar, identificar e ressignifi-
car conceitos e como primeira etapa de uma investigação mais ampla 
(Gil, 2002); o objetivo desse estudo é explorar o oferecimento do 
CinemOteca live, uma dessas ações educomunicativas que emergiu de 
Projeto de Ensino Núcleo Prograd (2019-2020), viabilizado por duas 
bibliotecas universitárias públicas. Quanto ao objetivo secundário do 
estudo, ele se refere a disponibilização das caraterísticas e da estrutura, 
especificamente dessa ação educomunicativa, para que outros centros 
possam reproduzi-la.

Gênese da Proposta

O CinemOteca faz parte dos projetos: Núcleo de Ensino Prograd/
UNESP: “Ações educomunicativas em ambientes não-formais de ensino: 
sociabilizando conhecimento acadêmico” e das extensões “Ambientes de 
aprendizagem participativa e multidisciplinar: ações educomunicativas 
em bibliotecas unespianas” e “Alfabetização científica na Unesp: um 
dos pilares da formação cidadã”.

Os projetos são desenvolvidos interunidades em campus diferentes, 
com a participação de docentes, bibliotecárias, funcionários, bolsistas e 
estudantes voluntários de graduação e parceiros da comunidade externa. 
(Barbosa & Moreira, 2020; Pustiglione & Moreira, 2021).

O neologismo CinemOteca tem sua gênese na expressão Cinema 
na Biblioteca. Por utilizar mídias e tecnologias, envolver interação, 
mediação, ensino e aprendizagem; o CinemOteca pode ser entendido 
como uma ação educomunicativa, já que instiga os participantes a se 
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tornarem mais conscientes e críticos, provocando transformação pessoal 
ou de grupo. Ações educomunicativas não são somente as que utilização 
de mídias e de tecnologias em ocasiões pedagógicas. A concepção aqui 
adotada segue o que Soares (2011, p. 36) sugere para a Educomunicação, 
ou seja, um conjunto de:

ações voltadas ao planejamento e implementação de práticas desti-
nadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e 
criativos em espaços educativos, garantindo desta forma, crescentes 
possibilidades de expressão a todos os membros das comunidades 
educativas.

Também o CinemOteca pode ser considerado um evento de ensino 
não-formal, já que instiga o pensamento reflexivo dos participantes, a 
partir do debate de audiovisuais. Quando foi criado em 2019 consistia 
na exibição gratuita de filmes, documentários, vídeos e curtas metragens, 
em sala de projeção de biblioteca universitária, tendo como desfecho 
uma roda de discussão sobre a temática do audiovisual, conduzido por 
professor, cineasta ou especialista convidado e o público participante 
presencialmente na sessão. Nessa perspectiva, os preparativos pré-
-evento iniciavam com a equipe do projeto (bibliotecárias, bolsistas, 
graduandos voluntários e a docente coordenadora do projeto) assistindo 
o audiovisual e discutindo sobre: seu conteúdo, o(s) convidado(s), as 
pautas possíveis para a roda de debate, o planejamento e preparativos 
referentes à sala de projeção para realização da sessão, ao material de 
divulgação e à sua distribuição duas semanas antes do evento, por meio 
de cartazes fixado no prédio, nos blocos de aula da universidade e em 
redes sociais.
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Quando foi imposto o isolamento social, as atividades presenciais 
das bibliotecas foram suspensas a partir de mês de Abril 2020 e a equipe 
do projeto de Núcleo criou uma versão adaptada do CinemOteca, para 
o ambiente digital viabilizada pela utilização de várias mídias e tecno-
logia de acesso livre e gratuito. O formato live do CinemOteca ganhou 
adesão inicialmente da comunidade interna da universidade, pois a 
sessão representava um “espaço-tempo síncrono”, “onde” os pares que 
se conheciam puderam se reencontrar, assim como conhecer outras 
pessoas; em um “momento” no qual havia a partilha de como estava 
sendo o enfrentamento pessoal da pandemia por cada participante que 
quisesse a palavra; o acolhimento através das conversas ocasionadas 
pela live a partir da discussão do audiovisual; de vasão de ideias pelo 
debate de temas emergentes da realidade de 2020 motivados pela live; 
do pensar crítico em relação ao que está sendo repercutido nas mídias e 
por fim pela oportunidade de desenvolvimento pessoal em um momento 
de lazer, divertimento ou de tempo livre.

Para se chegar a um formato adequado ao ambiente digital e 
às tecnologias disponíveis nas casas dos participantes, foram feitas 
experiências entre nós e um primeiro CinemOteca Live, como teste. 
Contando com esta sessão, foram seis edições on-line em 2020, assín-
cronas e síncronas, nas quais ocorreram palestras com especialistas e 
com pessoas da comunidade externa com notório saber sobre o tema 
do audiovisual. A segunda sessão do CinemOteca live abordou o tema 
“Pandemia do Corona vírus” realizada em 05 de maio de 2020, contou 
com a participação de 26 pessoas, um número significativo, tendo em 
vista que em nenhuma outra edição do CinemOteca como atividade 
presencial, houve essa quantidade de pessoas para o debate no prédio da 
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Biblioteca. A variação do público presencial em relação ao presente nas 
lives foi um bom indicativo de que a atividade tinha aceitação; pois em 
nenhuma das sessões presenciais de 2019 conseguimos mais que vinte 
pessoas. Isso nos motivou a centrar nossas energias nessa atividade do 
projeto, buscando melhores estratégias de apresentação e formato das 
lives, assim como temas para as próximas edições.

Tendo como objetivo trazer informações confiáveis e de forma clara 
e acessível a um público diverso, a edição sobre o tema “A produção 
do conhecimento científico em diálogo com a comunidade” ocorreu no 
dia 10 de junho, com 20 participantes. Em 18 de agosto foi realizada a 
sessão “Home office ou improviso: impactos do ensino remoto na saúde 
dos docentes e discentes”, contando com 28 pessoas on-line. Já a edição 
“Economia Sustentável: a alta nos preços dos alimentos e o boicote a 
Agricultura Familiar” realizada em 29 de setembro teve 40 pessoas 
presentes e a última CinemOteca, com o tema “Educação e Tecnologia: 
novos rumos” foi realizada dentro de um evento acadêmico da Educação 
Física, o que rendeu mais de 150 pessoas on-line durante a transmissão.

Dos seis CinemOtecas em 2020, o tema que provocou maior par-
ticipação foi “Produção do conhecimento científico em diálogo com a 
comunidade”, que despertou muito interesse e discussões, ultrapassando 
o tempo habitual da atividade, para mais de duas horas de live. Além dos 
comentários realizados pelo público, alguns elogios e as avaliações posi-
tivas sobre essa edição, houve uma solicitação para que realizássemos 
novo debate sobre o mesmo assunto e aprofundássemos essa discussão.

Com a continuidade do CinemOteca em 2021, investimos na apro-
ximação do público não-acadêmico com a ciência, priorizando filmes 
disponíveis on-line de forma gratuita que tangenciavam esse assunto. 
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Em 2021 foram até este momento três CinemOtecas. O primeiro sobre 
o tema “Ética e Ciência”, cuja discussão foi desencadeada pelo filme 
“Miss Evers Boys” (1997) feito em 30 de junho, com a participação 
de 22 pessoas. Em 29 de julho, a segunda sessão abordou a questão 
“Seus sonhos tem idade?”, com o filme “Um homem chamado Ove”, 
tendo um pequeno público, dez participantes, e o terceiro tema foi 
“Privação social e seus desdobramentos”, com o filme “O Enigma de 
Kaspar Hausser”, realizado em 31 de agosto, com 26 participantes.

O público nas lives oscila e depende do audiovisual e do calendário 
letivo, com excesso de trabalho aos professores das redes e da própria 
universidade em alguns períodos, e do oferecimento de outras atividades 
ao final do semestre, que acabam diluindo o público. Embora um público 
aproximado de 20 participantes do debate, ainda seja um índice tímido, 
quando comparado a outros eventos on-line; é importante considerar a 
boa interação bidirecional entre audiência e palestrantes.

Para que ocorra o engajamento de audiência a esse tipo de conte-
údo há necessidade de continuidade de oferecimento da CinemOteca, 
e simultaneamente maiores estudos sobre engajamento de público em 
ambiente digital, além de estratégias possíveis para impulsionar esse tipo 
de atividade (que é de formação informal em sua essência). Nesse sentido, 
o CinemOteca aproximou diferentes áreas de conhecimento à diversos 
públicos, com cuidado e com a profundidade possível em uma live. Não 
esgotando o tema, mas cumprindo seu papel de ação educomunicativa 
que é incitar o diálogo, a interlocução e a disseminação de saberes, que 
colaboram para um aprimoramento pessoal.

Os CinemOtecas trouxeram várias experiências para a equipe do 
Projeto de Núcleo, assim como lições aprendidas (Barbosa & Moreira, 
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2020; Pustiglione & Moreira, 2021), que colaboraram para elucidar 
quais “características relevantes” devem ser mantidas, permitindo que 
estruturássemos um “formato viável”, que pudesse ser aberto para outras 
bibliotecas, museus, centros ligados ao terceiro-setor e outros espaços 
não-formais de ensino com internet.

Ressignificando o CinemOteca em um Formato Viável

As primeiras características foram convertidas nos seguintes propó-
sitos: atender diversos públicos que não são acadêmicos, que procuram 
informações de qualidade sobre uma variedade de assuntos, e que essas 
sejam originadas de fontes confiáveis; saber mediá-los com: linguagem 
de fácil acesso, respeito, dignidade e leveza na interação; trazer para 
as sessões especialistas ou pessoas da comunidade com notório saber 
sobre a temática discutida; desencadear o CinemOteca live a partir de 
audiovisuais de qualidade, em domínio público e que oportunizem a 
reflexão crítica, o desenvolvimento pessoal; considerando também, que 
o evento é realizado no tempo livre dos participantes e que isso deve 
ser um momento de lazer e divertimento.

Mantendo esses princípios, mas a intenção de que o CinemOteca 
Live possa ser replicado ou utilizado criativamente por professores, 
educadores e outros profissionais envolvidos com o ensino em espaços 
não formais; foi o que nos motivou a publicar a estrutura e os proce-
dimentos testados.

A sistemática para realização do CinemOteca em um formato viável 
requer planejamento das etapas, designação de funções, um cronograma 
anual e a necessidade de domínio de mídias e tecnologias casuais.
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Similarmente ao formato presencial, o CinemOteca Live necessita 
de uma equipe para sua execução, composta por docente para que o 
projeto possa participar de editais com disponibilização de bolsas; 
bibliotecário parceiro em função do desenvolvimento da ação neste 
ambiente e estudantes, parceiros e outros voluntários, com definição 
de funções e atividades para cada um dos membros.

As etapas que antecedem o CinemOteca envolvem momentos 
coletivos síncronos e outros individuais e assíncronos. Um deles é a 
busca, seleção e primeira avaliação de audiovisuais que sejam gratuitos 
e disponíveis on-line. No momento coletivo, cada membro compartilha 
sua opção de filme e a equipe pondera sobre: pertinência do conteúdo 
ao tema da sessão (escolhido em função de assuntos da atualidade ou 
de indicações realizadas pelo público participante ao preencherem o 
formulário de inscrição para o evento); produção e direção do audio-
visual a ser selecionado; originalidade da fonte e se o link é acessível a 
todos; pertinência com o tema da sessão, on-line; discussão sobre pautas 
em potencial levantadas para discussão no momento da interação entre 
convidados e público participante e indicação, escolha e contato com 
possíveis convidados para participarem da sessão como palestrantes. 
Aprovada essa estrutura para o audiovisual, que é o gatilho para a rea-
lização do CinemOteca, são designadas as funções para viabilizá-lo.

Apoiados nas fases essenciais para criação de um evento, proposta 
em Barreto (2008), e em Leite & Christofoletti (2015), que evidenciam 
essas mesmas etapas em uma produção cinematográfica, optamos por usar 
essa estrutura na descrição da produção de uma sessão de CinemOteca:
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Pré-Produção da Sessão
Start: 1.Buscar link on-line e gratuito de audiovisual e/ou filme 

(e de seu trailler)a respeito do tema da sessão; 2.Pesquisar e assistir 
o audiovisual, para opinar na reunião de seleção do tema da sessão; 
3.Escolha coletiva do audiovisual e estabelecimento de cronograma: 
data (última semana do mês às 17h), atividades, tarefas e responsáveis 
e outras necessidades organizacionais que surgirem.

Produção do material para viabilizar o evento: 1.Sinopse do audiovi-
sual escolhido em formato escrito para as duas peças publicitárias e em 
formato de slides para apresentação durante o CinemOteca; 2.Busca de 
palestrantes para a sessão e realização de contato e convite; 3.Emissão 
de autorização de consentimento sobre a palestra e direitos conexos, 
enviada aos palestrantes; 4.Criação do Google form de inscrição e do 
form de confirmação de presença; 5.Pesquisa para realização de pequena 
biografia dos palestrantes (minibio); 6.Construção de duas peças publi-
citárias para divulgação; 7.Criação dos modelos de atestado com carga 
horária, para palestrantes e para os participantes.

Divulgação: 1.Disparo das peças publicitárias completas como 
convite a sessão. Iniciado 15 dias antes e disparos na semana da sessão, 
intensificado nos dois dias anteriores a data da sessão; 2.Monitoramento 
do aceite dos palestrantes, do form de inscrição para criação da sala no 
Google Meet; 3.No dia do CinemOteca, dois disparos do link convi-
dando para a sala do Meet.
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Produção da Sessão/Transevento e Resolução de Problemas em 
Tempo Real

Dinâmica do evento:1.Abertura apresentando o projeto e o tema do 
CinemOteca com slides; 2.Apresentação de cada palestrante por meio de 
sua minibio; 3.Tempo de palestra de 20 minutos para cada convidado; 
4.Monitoramento do chat; 5.Abertura para discussão do público com 
os convidados; 6.Manifestação de que o evento está caminhando para 
finalização; 7.Recados finais.

Pós-Produção
Encerramento desse evento e avaliação: 1. Envio dos atestados de 

participação para o público da sessão e palestrantes; 2.Relatório a partir 
do relato dos graduandos da equipe; 3.Análise dos resultados do form; 
4.Abastecimento do website do projeto com a divulgação de eventos 
realizados; 5.Registro no website sobre memória do projeto com imagens 
e links; 6.Ampliação do mailing para novas sessões; 7.Verificação de 
temáticas para o próximo CinemOteca; 8.Balanço da sessão com registro 
em momento coletivo sobre: aspectos favoráveis e desfavoráveis em 
relação aos procedimentos de trabalho que foram empregados e lições 
aprendidas para a próxima sessão

Detalhamento de Alguns Aspectos da Estrutura Apresentada

A estrutura anteriormente descrita é o resultado das lições aprendidas 
com a execução de vários CinemOtecas, o que nos levou a um formato 
viável. Contudo, existem alguns esclarecimentos a serem realizados nos 
quesitos: produção das peças publicitárias, divulgação, disponibilização 
do link no dia do CinemOteca, os registros da ação educomunicativa 
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e a escolha do link do audiovisual, que está relacionada aos direitos 
autorais e por isso foi tratada separadamente.

Em relação à produção do material para viabilizar a sessão, são cria-
dos dois tipos de peça publicitária: um texto informal para ser disparado 
pelas redes sociais particulares da equipe e um convite institucional com 
formato de post com a imagem do “audiovisual em cartaz”. A outra 
peça é um texto explicativo, no qual são mencionados os palestrantes 
convidados para o debate, o link do audiovisual e o formulário do Form, 
para realização da inscrição de participação no Meet pelo público inte-
ressado. Ao ler e preencher o Form, o interessado pelo CinemOteca fica 
ciente que seu email está sendo coletado, para que no dia da sessão, 
receba o link da sala do Meet; sendo instruído sobre a necessidade de 
assistir o audiovisual anteriormente ao debate de forma assíncrona, ou 
seja, no momento que lhe for conveniente; além do que poderá indicar 
temas ou filmes para próximas sessões; bem como será informado que 
receberá um atestado de participação no CinemOteca live, com horas. 
A carga horária de participação considera o tempo da discussão na live 
e a duração do vídeo, filme ou curta.

Posts, como o exemplificado na figura 01, são disparados nas redes 
sociais da equipe do projeto e no Instagram e Facebook das Bibliotecas 
universitárias parceiras.
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Figura 01
“Cartaz”digital do CinemOteca com o tema “Privação social e seus 
desdobramentos” realizado em 31 de agosto de 2021

Nota: Elaborado por Rebeca de Moraes Pinheiro, graduanda bolsista desse Projeto.

Também o convite com o post é enviado por email institucional ao 
mailing de estudantes, de professores e para outras pessoas da comuni-
dade externa, que já tiveram contato com o projeto que acontece desde 
2016. Além disso, são realizados convites por mensagens particulares 
direcionadas a grupos em mídias sociais. A divulgação é realizada uma 
a duas semanas antes do evento e atinge pessoas de outros municípios 
e estados, que não são as cidades do entorno das duas bibliotecas par-
ticipantes do projeto.

Quanto à produção, o link da sala do Meet é enviado aos inscritos 
duas vezes no dia da sessão, o primeiro às 14 horas e o outro, meia hora 
antes do CinemOteca. Antes da abertura do CinemOteca, assim como 
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nas salas de cinema e quando é possível compartilhamos o trailler do 
filme, como um aquecimento para a sessão de debate. Na abertura, a 
equipe se apresenta e introduz a proposta dos projetos de ensino e de 
extensão integrados. A cada sessão em rodízio, dois componentes do 
grupo fazem o papel de mediação dos palestrantes e moderação do chat. 
Durante a sessão é disponibilizado novo Form visando a confirmação 
de presença para emissão do atestado de participação. Após o início, 
o mediador expõem as credenciais dos dois palestrantes ao público 
on-line. Estes convidados, devido ao seu conhecimento, abordarão o 
assunto da sessão com maior especificidade. Cada palestrante tem até 
vinte minutos de explanação, sendo o restante reservado às interações 
e a participação dos presentes na live, por meio do chat, abertura de 
vídeo e audio ou somente do microfone. O tempo total de duração do 
CinemOteca é de uma hora e meia, com a leitura e mediação de todas 
as interações postadas no chat. Próximo ao final da sessão, o mode-
rador encerra as interações no chat, como indicativo de que o evento 
está caminhando para finalização. São realizados os agradecimentos e 
o término da transmissão.

Como etapa pós-produção da sessão, aos bolsistas do projeto e 
graduandos voluntários cabe a função de relatar cada um dos Cine-
mOtecas de forma detalhada, o que tem gerado a memória do projeto, 
abastecida mensalmente com os conteúdos do CinemOteca e de outras 
ações educomunicativas realizadas pela equipe no website Novos meios 
de aprendizado (Cinemoteca, s.d.).
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Direitos Autorais e Cuidados com a Estrutura Apresentada

Embora o CinemOteca seja uma ação educomunicativa sem fins 
lucrativos, desencadeada por projeto acadêmico de ensino não formal 
de letramento científico e midiático, os Direitos autorais promulgados 
pela Lei n. 9.610 (1998), atualizada para o ambiente digital em 2021, 
devem ser observados para execução das sessões em cada evento, e 
alguns cuidados precisam ser tomados em relação à estrutura apresentada.

As três autoras deste estudo participaram de uma formação on-line 
ao vivo, oferecida pela Universidade do Livro em agosto de 2021. 
O curso de seis horas intitulado “O direito autoral no meio digital – 
O que pode e o que não pode”, foi ministrado pela Dra. Maria Luiza 
de Freitas Valle Egea, advogada que atua na área. A principal intenção 
da formação foi apresentar:

como compatibilizar os direitos autorais no uso das diversas espécies 
de obras intelectuais – textos, músicas, pinturas, filmes – em sites, 
redes sociais, plataformas nas modalidades de reprodução (upload, 
download), streaming, além de apresentar e discutir os principais 
contratos específicos do ambiente digital. (Universidade do Livro, 
2021, p. 01)

Na sequência uma resenha da análise do CinemOteca pela 
Dra. M. L. F. V. Egea (comunicação pessoal, 09 agosto, 2021) realizada 
durante a formação, sobre o uso de links e autorizações.

Como o CinemOteca Live utiliza para sua realização de links de 
audiovisuais disponíveis no Youtube, pressupõe-se que esse mesmo link 
direcione-se para o mesmo público que seria alcançado pela disponibi-
lização do conteúdo, nesta plataforma. Vale ressaltar que é relevante ter 
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conhecimento sobre as condições de uso dos audiovisuais não somente 
no Youtube, mas também em outras plataformas, pois é possível que 
algum link leve a obras protegidas. Entretanto, não é conveniente que 
antes ou após as sessões do CinemOteca sejam utilizadas músicas de 
fundo na abertura ou no encerramento, como em uma sala de cinema 
tradicional. Pois, similarmente a estes locais, a execução da música gera 
direito de execução pública cinematográfica com custos.

Os participantes e palestrantes devem estar cientes de que dados como 
email estão sendo coletados e autorizá-los, embora o CinemOteca não 
seja uma pesquisa científica e sim uma ação educomunicativa. Também 
é importante que essa autorização seja diferenciada para cada tipo de 
participação, o público deve ter seu form específico e os palestrantes, 
outro que atenda suas especificidades.

Reflexões sobre a Ação Educomunicativa

Originalmente o CinemOteca consistia em exibições de filmes e 
curtas no prédio da instituição, cujas sessões eram encerradas com um 
debate mediado por especialista ou professor. Xavier (2008) menciona 
que a relação entre cinema e educação vai além de inseri-lo no ambiente 
formal de uma sala de aula, com sentido de formação estética. Embora 
o autor assinale que não tenha experiência com a lida educativa por 
meio do cinema, ele aponta que tanto um filme educativo produzido 
especialmente para esta modalidade; como um filme de ficção; um 
documentário ou mesmo um vídeo ou tutorial, podem se tornar um 
cinema que educa “e que (nos) faz pensar não somente sobre o cinema 
em si mesmo, mas, igualmente, sobre as mais variadas experiências e 
questões que ele coloca em foco” (Xavier, 2008, p. 14).



1474

meistudies

Por utilizar mídias e tecnologias que envolvem interação, compar-
tilhamento, mediação, ensino, aprendizagem e uma relação entre os 
sujeitos muito mais horizontalizada do que vertical, já que todos tem 
voz; o CinemOteca pode ser entendido dentro do conceito de atividade 
educomunicativa, já que instiga os participantes (público e palestrantes) 
a refletirem sobre os temas das sessões, conscientizarem-se de forma 
crítica, o que provoca minimamente algumas ressignificações, que podem 
levar a uma transformação pessoal ou de um coletivo a longo prazo.

Colaborando com a articulação entre o conceito acima, o cinema 
e o fazer pensar, Soares (2006, p. 4) afirma que a Educomunicação é:

mais do que um objeto a ser investigado, é um campo de relação 
de e entre saberes. É um espaço de questionamentos, de busca de 
conhecimentos e construções de saberes. É também um espaço 
de ações e experiências que levam a saberes ou partem deles em 
direção a outros.

Pelas conexões resultantes do encontro Educomunicação, cinema e o 
pensar; o CinemOteca pode ser caracterizado como recurso educacional 
e comunicativo, que utiliza mídias ou tecnologias como suporte para 
a comunicação, com objetivo final de promover a aprendizagem e o 
desenvolvimento pessoas, em acordo com a configuração pedagógica 
da instituição que representa.

Nesse sentido podemos aproximar o CinemOteca aos quesitos 
elencados pela CAPES, a respeito de recursos e processos educacionais 
organizados e disponibilizados por mídias (impressa, eletrônica ou digi-
tal), como resultado de mestrado e doutorado profissionais, para “que 
possam ser utilizados por professores e outros profissionais envolvidos 
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com ensino em espaços formais e não-formais” (Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior [CAPES], 2019, p.10).

Segundo o mesmo documento, a Plataforma Sucupira os categoriza 
em:

(i)desenvolvimento de material didático e instrucional (propostas 
de ensino tais como sugestões de experimentos e outras atividades 
práticas, sequências didáticas, propostas de intervenção, roteiros 
de oficinas; material textual tais como manuais, guias, textos de 
apoio, artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos 
e paradidáticos, histórias em quadrinhos e similares, dicionários, 
relatórios publicizados ou não, parciais ou finais de projetos enco-
mendados sob demanda de órgãos públicos); (ii) desenvolvimento 
de produto (mídias educacionais, tais como: vídeos, simulações, 
animações, vídeo-aulas, experimentos virtuais, áudios, objetos de 
aprendizagem, ambientes de aprendizagem, páginas de internet e 
blogs, jogos educacionais de mesa ou virtuais, e afins; (iii)desenvol-
vimento de aplicativos (aplicativos de modelagem, aplicativos de 
aquisição e análise de dados, plataformas virtuais e similares); (iv) 
desenvolvimento de técnicas (protótipos educacionais e materiais 
para atividades experimentais, equipamentos, materiais interativos 
como jogos, kits e similares); (v) cursos de curta duração e atividades 
de extensão, como cursos, oficinas, ciclos de palestras, exposições 
diversas, olímpiadas, expedições, atividades de divulgação cientí-
fica e outras; (vi) outros produtos como produções artísticas (artes 
cênicas, artes visuais, música, Instrumentos musicais, partituras, 
maquete, cartas, mapas ou similares), produtos de comunicação e 
divulgação científica e cultural (artigo em jornal ou revista, pro-
grama de rádio ou TV). São considerados como Serviços Técnicos 
característicos da atividade docente doutoral: editoria; organização 
de eventos; relatórios de projetos de pesquisa; patentes; apresentação 
de trabalhos que, embora não pontuem para avaliação de produtivi-
dade, qualificam o corpo docente quanto à maturidade, cooperação 
e internacionalização. (CAPES, 2019, p. 10)

O CinemOteca encaixa-se em várias dessas categorias indicadas 
pelo documento da CAPES. Avaliá-lo por esta ótica pode colaborar 
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como sua utilização e aprimoramento como atividade educomunicativa 
contínua nas bibliotecas universitárias, já que para sua implementação 
são necessários os próprios recursos tecnológicos e midiáticos existentes 
na instituição. Porém carece de uma equipe motivada para este intento 
e que consiga mantê-lo como uma ação permanente. Somente assim é 
que algumas transformações individuais e de um coletivo podem ser 
percebidas.

Considerações Finais

O estudo apresenta uma ação educomunicativa realizada por biblio-
teca universitárias públicas, batizado de CinemOteca Live, estruturado 
como um processo educacional de acordo com normativas vigentes. 
O CinemOteca propicia aprendizagem multidisciplinar, e simultanea-
mente evoca habilidades e expertises de todos os envolvidos, que vão 
além da compreensão e reflexão sobre o tema do debate por meio de 
material audiovisual, atendendo a vários públicos diferentes.

O amálgama resultante da convergência audiovisual, live, palestra e 
o ambiente interativo das rodas on-line de conversa/aprendizado reali-
zadas sincronamente, faz que esse cinema extrapole a sala de projeção 
das bibliotecas.

Disseminar sua estrutura de oferecimento e o formato viável des-
crito ao longo desse estudo amplia seu alcance, facilitando sua inserção 
em vários tipos de projetos acadêmicos e mesmo, como atividade de 
fruição e diversão, já que o tempo livre, ou do “não trabalho”, também 
pode ser um momento de desenvolvimento pessoal, cognitivo, cultural 
e humanístico.
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A aproximação realizada pelo CinemOteca entre Educação e Cinema 
é em um ato de desenvolvimento coletivo também, ao oportunizar a 
interação multidisciplinar, por via de mão dupla do público com os 
saberes das oito áreas de conhecimento apontadas pelo CNPQ, dentre 
elas: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; 
Ciências da Saúde; Ciências Agrárias; Linguística, Letras e Artes; 
Ciências Sociais Aplicadas e Ciências Humanas.

Acredita-se que a sinergia ocasionada pelo evento, reverta em 
benefícios em termos de imagem institucional, tanto para a comunidade 
interna como a externa, com alcance favorecido pelas mídias alternativas 
e redes sociais que extrapolam o entorno físico da IES.
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Yendo del concierto al living: la mediamorfosis del 
consumo musical. Un análisis a partir del fenómeno 

de la transmisión en vivo de conciertos de música 
por redes sociales

Gabriela Casas1

Richard Ángel Correa2

Numerosas investigaciones han demostrado que las metáforas son 
algo más que una figura retórica que funciona como adorno poético de 
una lengua. Más bien, las metáforas son fundamentales para entender 
el mundo que nos rodea, además, ocupan un papel central en nuestra 
concepción de las tecnologías (Scolari, 2015, p. 27).

Según Scolari (2015), en la ecología de los medios existen dos 
metáforas fundamentales para entender los medios de comunicación, 
como “ambientes” y como “especies”. La formulación de que los medios 
generan ambientes y de que estos ambientes afectan a los sujetos, fue 
una de las más importantes planteadas por Marshall McLuhan, al afirmar 
que “las sociedades siempre han sido moldeadas más por la índole de los 
medios con que se comunican los hombres que por el contenido mismo 
de la comunicación” (McLuhan & Fiore, 1995 [1967], p. 8). Que lo 
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llevó a definir que “el medio es el mensaje” (McLuhan & Ducher, 1996 
[1964]), y actualmente podríamos decir que, parafraseando a Roberto 
Igarza, “la nube es el mensaje” (Fraticelli, 2013).

Por otra parte, la metáfora de los medios como especie, hace referen-
cia a que “ningún medio adquiere su significado o existencia solo, sino 
exclusivamente en interacción constante con otros medios” (McLuhan 
& Ducher, 1996 [1964]). En este punto, Scolari (2015) hace una inter-
pretación a esta metáfora ecológica y plantea que la misma podría 
definirse como la dimensión intermedial de la ecología de los medios.

En esta misma línea, Carlón (2015) señala que esta perspectiva inter-
medial también ocupó a su modo un lugar central en la perspectiva de 
las mediatizaciones, pero bajo el concepto de “sistema”. Señala que, en 
poco tiempo se pasó de estudiar a cada medio o lenguaje en particular 
a estudiarlos en relaciones intermediáticas, para luego ocuparse del 
sistema técnico indicial (de los medios masivos) y, finalmente, de su 
crisis” (p. 1118). Este fue uno de los caminos -no el único- por el que 
pasaron de discutir sobre el “fin” de cada medio, propuesto por Verón 
acerca de la televisión en 2006, a diagnosticar la crisis del sistema, ya 
que “para comprender lo que estaba sucediendo en cada medio había 
que identificar lo que le sucedía al conjunto” (Carlón, 2012a). En este 
sentido, Scolari señala que “hay ciclos en la vida de los medios” (2013, 
párr. 7), donde cada ciclo podría dividirse en: emergencia, dominancia 
y supervivencia o extinción. Pero estos cambios no se producen de la 
noche a la mañana como suele pensarse, sino que llevan años y hasta 
décadas antes de emerger con éxito, ya que no implica simplemente 
un desarrollo tecnológico, sino que está interrelacionado, como plantea 
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Fidler (1998, p. 52) -sobre las ideas de Brian Winston-, con las fuerzas 
sociales, políticas y económicas del momento.

Por esta razón, una manera de comprender estos cambios es a través 
del proceso de mediamorfosis que propone Fidler (1998), donde es 
esencial “tener un conocimiento amplio e integrado de la comunicación 
humana y el patrón histórico de cambio dentro del sistema general”, 
ya que es un punto central para lograr entender dicho proceso, al cual 
define como: “La transformación de los medios de comunicación, gene-
ralmente por la compleja interacción de las necesidades percibidas, las 
presiones políticas y de la competencia, y las innovaciones sociales y 
tecnológicas” (p. 57). Es una manera de pensar la evolución tecnológica 
de los medios como un todo, y así poder percibir en un mismo plano 
“las relaciones que existen entre las formas del pasado, del presente y 
las emergentes”. Esto permite notar que “los nuevos medios no surgen 
por generación espontánea ni independiente, aparecen gradualmente por 
la metamorfosis de los medios antiguos”, que no precisamente mueren, 
como generalmente se postula, “sino que continúan evolucionando y 
adaptándose” (Fidler, 1998).

El Consumo Musical: desde sus inicios a la actualidad

Históricamente, los desarrollos tecnológicos de alguna manera 
marcaron el ritmo de la industria de la música, y tanto artistas como 
productores debieron ir ajustando y reinventando sus métodos para 
adecuarse a cada avance, ya que era una de las formas en la que llegaba 
la música a los públicos y se generaban ingresos con ello.
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Esto se puede apreciar en la evolución histórica de las tecnologías de 
distribución musical. En 1877 Thomas Edison inventó el fonógrafo, el cual 
podría decirse que fue una primera versión del tocadiscos. En consecuencia, 
tuvo que crear un soporte que le permitiese grabar y reproducir sonidos: 
esta invención fue el cilindro de fonógrafo que permitía grabar 2 minutos 
de música. Luego se introdujo el disco de vinilo, que en un principio era 
de 10 pulgadas y se podía escuchar entre 3 y 5 minutos de música, con 
lo cual comenzó a hacerse muy popular. Ya en 1948, se lanzó un vinilo 
de larga duración (LP), haciendo posible grabar más tiempo y escuchar 
hasta 22 minutos de música. Esto despertó el interés y la demanda, por 
lo que se amplió el número de canciones para que se adaptara al espacio 
disponible en el “contenedor”, pero se mantenía el gusto por las canciones 
de 3 o 4 minutos. Este formato siguió siendo dominante hasta finales de 
la década de 1970, cuando la calidad del sonido de las cintas de casete 
había mejorado lo suficiente como para competir con los discos, pero 
se produce un gran salto en 1981 con la invención del disco compacto 
(CD) que utilizaba megabytes de información y podía contener hasta 74 
minutos de música. Sin embargo, el cambio de paradigma se da con el 
advenimiento de la Internet, donde “ya no hay un contenedor que llenar 
con música”, es decir, ya no hay límite de duración.

Es en este auge digital que se producen grandes cambios en rela-
ción al acceso y consumo de la música. Surgen aplicaciones, sitios y 
tiendas de descarga digitales, hasta llegar a la actualidad, la era de la 
plataformización, donde las plataformas de transmisión o streaming 
son las que predominan y marcan el pulso de la industria.

Poder observar esta evolución desde un punto de vista ecológico, 
posibilita un análisis integral como un todo. En este sentido, si nos 
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detenemos en el sistema general de creación, producción, distribución y 
consumo musical, podremos ver que muchos de los cambios producidos 
a lo largo del tiempo pueden describirse “en términos de sus dispositivos 
técnicos, mediatizaciones y plataformas utilizadas” (Fernández, 2013).

En un inicio se crearon y produjeron canciones de dos minutos de 
duración porque ese era el límite del formato. Luego con el vinilo se 
abrió la oportunidad de ampliar ese tiempo, que repercutió directamente 
en la creación y producción de la música, así como en su distribución, 
ya que a diferencia del formato anterior, los vinilos eran más baratos, 
más fáciles de manipular y almacenar y no se requería de robustos 
equipos para su reproducción, motivo por el cual las radios lo adoptaron 
rápidamente.

A su vez, el disco compacto trajo aparejadas otras maneras de crear 
y producir, prevalecieron canciones de mayor duración -once, doce o 
incluso más minutos- que marcaban más acentuadamente sus partes 
-introducción, primera parte, estribillo, segunda parte, estribillo, cierre- 
y se generaba una emocionante espera hasta que llegase la cúspide que 
era el estribillo; así como también facilitó el proceso de distribución y 
de consumo de la música.

En cambio, esta era de plataformización, permite poder acceder 
a cualquier material que se desee como nunca antes en la historia, 
generando la exposición a una sobreoferta de contenidos, tanto que 
muchas veces no se sabe qué elegir de todo lo que hay, y ahí es donde 
aparecen las plataformas de transmisión a demanda o streaming on 
demand. Para las cuales, así como en los casos anteriores, se crea y 
produce el contenido para que se adecúe al soporte. Sin embargo la 
principal diferencia es que se origina un fenómeno a la inversa de cómo 
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venía evolucionando la música respecto a su duración. Cada vez las 
canciones son más cortas, y esto se debe en gran parte, por un lado, a 
que los artistas, productores e ingenieros se focalizan en los datos: una 
canción más corta en una plataforma como Spotify, parece indicar que 
las personas la “saltarán menos”, por lo tanto, hay más posibilidades de 
que se llegue a los “30 segundos”, que es lo que la plataforma, en base 
a los algoritmos, paga a los artistas a partir de ese tiempo de escucha. 
Por otro lado, esto va de la mano con los cambios en los comportamien-
tos sociales en relación al consumo que se vienen gestando desde la 
invención del dispositivo móvil, que proporciona la movilidad, la des-
territorialización, la inmediatez, la ubicuidad (el acceso a más en menos 
tiempo desde cualquier lugar, hora y en simultáneo). Por consiguiente, 
transforma también la distribución y el consumo, ya que prevalece en las 
plataformas la estrategia que Roberto Igarza define como “comunidad 
de gustos” (2009), donde eligiendo determinados intereses o gustos, 
la plataforma ofrece un amplísimo abanico de contenidos que estarán 
“pensados” específicamente para esa persona que elige.

Poder observar este fenómeno desde una perspectiva ecológica y 
de la mediamorfosis, permite comprender de manera más integral los 
cambios y trasformaciones que se fueron dando a lo largo del tiempo, 
que no simplemente se trata de innovaciones tecnológicas o influencia 
empresarial sino, que son resultados de interacciones más complejas 
entre todos los factores que circundan al fenómeno.
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La Transmisión en Vivo por Redes Sociales (SMLS) de Contenido 
Musical

Siguiendo la línea temporal, llegamos al 2020: el año de la pandemia 
y también “el año del streaming”, como rezan titulares de medios de 
todo el mundo (Refojos, 2020; Vera Rojas, 2021).

En Argentina, el país se detuvo el 19 de marzo de dicho año con el 
decreto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio por parte del 
Gobierno Nacional (Télam, 2020), el cual se proponía por dos semanas 
para frenar los contagios de Covid-19.

Lo cierto es que la medida debió extenderse por mucho más tiempo, 
hasta el mes de noviembre en algunas localidades, mes en el que la 
capital del país pasó a la etapa de Distanciamiento Social Preventivo 
y Obligatorio.

La incertidumbre de una situación nunca antes experimentada, que 
confinaba a las personas en sus casas, generó diferentes ánimos y sen-
saciones en la sociedad. El nuevo ‘tiempo libre’ de muchas personas 
que dejaron de trabajar, estudiar o incluso realizar deportes y otras 
actividades, se llenó con contenidos de diversa índole y es aquí donde 
se destacó el papel de las plataformas de transmisión en vivo.

Cabe hacer un paréntesis para diferenciar entre los términos ‘live 
streaming’ y ‘streaming on demand’: el primero, que nos ocupa, se 
corresponde a las transmisiones en vivo propiamente dichas, con el 
condimento de la participación de la gente, comentarios en tiempo 
real, y el disfrute desde cualquier lugar y cualquier dispositivo: TV, PC, 
smartphone, tableta, etc.
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En otras palabras, el SMLS -por sus siglas en inglés: también cono-
cido como social media live streaming- es una experiencia audiovisual 
que consiste en la transmisión en directo a través de las redes sociales, 
haciendo posible de esta manera establecer un feedback, ya sean en 
forma de mensajes o reacciones (Apablaza-Campos et al., 2020, p. 221).

A su vez, se pueden clasificar en dos grupos en función de la pla-
taforma utilizada: por un lado aquellas creadas especialmente para la 
emisión en vivo, como Twitch o Periscope, y por otro, las redes socia-
les habituales que incorporan herramientas y funcionalidades para la 
transmisión en directo, como por ejemplo Facebook Live, Youtube 
Live e Instagram Live Stories (Apablaza-Campos et al., 2020, p. 222).

Por otra parte, el streaming bajo demanda, -también explicado en 
el apartado anterior- permite que el contenido musical o audiovisual 
se almacene en una plataforma y los espectadores lo pueden disfrutar 
en cualquier momento, como es el caso de Spotify, Soundcloud, etc.

En lo que respecta a los contenidos musicales y las transmisiones 
que se multiplicaron en marzo de 2020, muchos artistas optaron por 
utilizar las redes sociales con las que ya estaban familiarizados, como 
Facebook Live, Instagram Live o YouTube. Algunos lo vieron como 
una cuestión pasajera, incluso los primeros en realizar estos shows 
caseros, como Fito Páez en Argentina, lo hicieron como un regalo, una 
especie de alivio a la situación estresante del encierro, como lo fue para 
muchas personas.

Luego, con el correr de los días y las semanas, y viendo que la 
situación de pandemia no se solucionaría tan rápidamente, se cancela-
ron muchos conciertos y shows suspendidos, y se comenzó a operar en 
función de la realidad que impuso el virus sars-cov-2.
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De esta manera se organizaron shows pagos, en los cuales se vieron 
múltiples formas y formatos: desde transmisiones caseras, cobrando o 
recibiendo donaciones a través de aplicaciones de cobro como ‘Mercado 
Pago’ o transferencias; hasta mega producciones con entradas anticipa-
das y merchandising incluido, como el clásico festival Cosquín Rock 
en Córdoba, Argentina.

Ambos casos coinciden en el formato de la transmisión en vivo y 
algunas funcionalidades de interacción, como chats o reacciones. Sin 
embargo, las producciones más grandes optaron por plataformas espe-
cializadas, ya no abiertas al público en general cómo las redes sociales 
más populares.

En este sentido, cabe destacar que la pandemia y la popularidad 
del streaming no solo modificaron la forma de consumir, detrás de ello 
se desarrolló un nuevo mercado, emergieron empresas que brindan 
“servicios de streaming”, venden equipamientos especializados, nue-
vas plataformas, etc. además de la “producción a distancia”, algo casi 
impensado tiempo atrás.

En el ámbito nacional, muchos usuarios repudiaron los primeros 
intentos de monetizar estos eventos a distancia. Sin embargo, en otros 
países ya se acostumbraba a trabajar de forma presencial y remota 
incluso antes de la pandemia, cobrando entradas diferenciadas en cada 
caso. Son estas cuestiones culturales las que van definiendo el rumbo 
del desarrollo de las nuevas tecnologías y viceversa.

En lo que respecta al contenido sonoro y estético de las presenta-
ciones musicales digitales, se comenzó con prácticas hogareñas, donde 
se compartía la intimidad de las casas o habitaciones de los artistas con 
su público. Pronto se volvió costumbre visualizar pantallas partidas, 
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mosaicos de caras de distintos músicos tocando a la vez, para brindar 
un espectáculo en vivo siguiendo la consigna del #QuedateEnCasa, 
propuesto por las autoridades nacionales para hacerle frente a la pan-
demia. Incluso las interrupciones en las transmisiones, las pantallas 
pixeladas por momentos, se convirtieron en parte de lo esperado en un 
concierto vía streaming.

Otras particularidades se pudieron observar, como el encuentro de 
artistas de distintos ámbitos, o los formatos mitad show mitad entrevista 
o charla con la audiencia, entre otros.

Asimismo, cabe destacar que ‘los directos’ o ‘los vivos’ -tal como 
bautizaron los usuarios a las transmisiones a través de las redes sociales-, 
brindaron la oportunidad a todos de producir un show y en la comodi-
dad de su hogar. Solo se debe contar con un teléfono o computadora y 
un acceso a Internet de al menos 2.5 Mbps de subida para garantizar 
la transmisión.

Esta democratización de la emisión de los contenidos responde 
directamente a las bondades del Internet 2.0, y fue aprovechado tanto por 
artistas emergentes e independientes, como por otros más consagrados.

Esta convivencia en una misma pantalla, de la banda del barrio y los 
grandes artistas, el under y el mainstream, caracteriza perfectamente a 
esta era y al consumo de contenidos que realizan los usuarios. Se trata 
de convivir y potenciarse, no de competir.

Por otro lado, no se pueden ignorar las reglamentaciones de los medios 
o soportes, las cuales vienen de la mano del consumo y el crecimiento 
de los mismos. En lo que respecta a las regulaciones y la participación 
del Estado argentino en la actividad, fue Santa Fe la primera provincia 
en aprobar un protocolo para los conciertos vía streaming, en mayo de 
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2020, a la cual se le sumó Buenos Aires al mes siguiente (Vera Rojas, 
2021).

Frente al escenario presentado, el cual no parecía muy alentador para 
la industria musical o para cualquier industria, surgen las propuestas y 
las innovaciones. Los productores pasaron de suspender giras y shows 
en vivo a monetizar recitales online, y luego repensar la presencialidad 
para adaptarla a los protocolos que exigen las autoridades. Todo en 
menos de un año.

Sin embargo, como ya se planteó anteriormente, el mercado de la 
música tiene una vasta experiencia en cambios y adaptaciones. En este 
caso, la apuesta por el streaming parece no ser suficiente y van por más 
al sumar espectacularidad a cada presentación: un ejemplo llamativo 
es la experimentación con realidad virtual que llevaron a cabo en el 
festival Tomorrowland en julio de 2020 (Hecker, 2020).

Análisis del Fenómeno de la Transmisión En Vivo de Conciertos de 
Música por Redes Sociales

Para el presente análisis, se toman como herramientas los principios 
de la mediamorfosis propuesto por Fidler (1998), con el objetivo de 
comprender el proceso de transformación que está atravesando la música 
a partir del fenómeno de las transmisiones en vivo a través de redes 
sociales -SMLS. Estos principios son: 1. Coevolución y coexistencia; 
2. Metamorfosis; 3. Propagación; 4. Supervivencia; 5. Oportunidad y 
necesidad; 6. Adopción postergada. Los puntos 5 y 6 se analizarán en 
conjunto.
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1. Coevolución y Coexistencia
Desde la expansión de la World Wide Web y más precisamente desde 

los primeros intentos de transmisiones en vivo por internet, se habla de 
la latente muerte de los medios tradicionales como la TV y la radio frente 
a la invención de los nuevos medios, sin embargo, desde ese momento 
hasta la actualidad, y pese al gran avance tecnológico al respecto, ambos 
han coexistido y coevolucionado dentro de este complejo sistema comu-
nicativo. A partir de la emergencia de las plataformas digitales, los medios 
tradicionales han tenido que ir adaptándose y reinventándose, ya que esta 
nueva forma de comunicación ha influido sobremanera en el desarrollo 
de las demás. El fenómeno actual, de las transmisiones en vivo de artistas 
compartiendo su música a través de las redes sociales o de las productoras 
de eventos realizando conciertos en directo a través de plataformas de 
transmisión, revolucionado por el contexto de la pandemia, no implica 
que las personas dejarán por ello de ir a conciertos presenciales cuando 
la situación sanitaria lo permita, ya que esto no ha sucedido cuando la 
televisión comenzó a transmitir recitales en vivo ni sucederá ahora inclu-
sive con otros dispositivos de mediatización (Fernández, 2013). ¿Por qué? 
Porque como han mostrado tanto Everett Rogers, filósofo y profesor quien 
desarrolló la Teoría de la Difusión de Innovaciones, como otros estudiosos 
de los medios: “la historia de la comunicación es la historia de ‘más’, 
más que consolidar o reemplazar formas antiguas, las formas nuevas 
han tendido a divergir y agregar a la mezcla de medios” (Fidler, 1998).

2. Metamorfosis
La transmisión en vivo de música por redes sociales no apareció de 

manera espontánea e independiente. Si bien creció exponencialmente 
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su difusión a raíz de la pandemia del Covid-19, ésta venía emergiendo 
gradualmente en otras formas, a través de micrometamorfosis de medios 
antecesores.

Como se hacía mención en apartados precedentes, internet y la 
computadora personal no mataron a la televisión como se auguraba, 
y tampoco lo hizo la emergencia y dominio del teléfono inteligente o 
smartphone. Ahora, lo que sí fue generando este último, son las peque-
ñas metamorfosis que fueron propiciando nuevos medios, formas de 
consumos, hábitos, plataformas, etc. Por ejemplo, “las cámaras frontales 
en los smartphones, un aspecto bien micro, fueron incorporadas a ellos 
para facilitar y mejorar las selfies, y ello derivó en nuevas particulari-
dades de plataformas como Instagram” (Renó, 2015). Por lo tanto, el 
fenómeno del streaming en vivo de música por redes sociales conlleva 
a que los demás medios se adapten y evolucionen para contribuir al 
ecosistema mediático.

3. Propagación
Se puede observar en esta nueva modalidad de consumo que se 

mantienen rasgos característicos de formas anteriores. Al hablar de 
transmisiones en vivo por parte de músicos o bandas, aparece en primer 
lugar el formato de show en vivo o show de estudio, y en este último 
caso, también predomina una mediatización, que es la televisión. Con la 
pandemia y el aislamiento obligatorio, llegaron los conciertos “desde 
casa”, donde cada artista tocaba por separado desde su hogar, conecta-
dos por sus equipos de internet. Se volvió algo habitual la pantalla en 
mosaico mostrando a todos los artistas en sus hogares.
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De alguna manera, se mantuvo el código comunicativo (lenguaje) 
de las otras formas, combinadas a las propias del lenguaje digital y 
además, lo que sucedió fue que la mediatización a través de las redes 
sociales pudo mantener un rasgo característico de los shows en vivo y 
que la televisión no pudo lograrlo, que es el contacto o intercambio –
feedback-, a través de nuevas formas como comentarios y reacciones en 
vivo. Lo que Fernández (2013) define como una práctica de intercambio 
interaccional, frente a la espectatorial que prima en la televisión, donde 
los receptores tienen un lugar relativamente fijo frente al aparato por el 
que les llega la emisión de su mediatización elegida.

4. Supervivencia
Con la aceptación del streaming en vivo a través de plataformas digi-

tales, los medios de comunicación, así como las empresas de medios se 
vieron forzadas a adaptarse y evolucionar para poder sobrevivir, muchos 
migraron parte de sus contenidos a plataformas como YouTube, pero 
se encuentran a la vez con un segundo desafío, que es crear o adaptar 
estos contenidos para estas nuevas formas, ya que el lenguaje digital 
presenta códigos particulares que es preciso tener en cuenta.

En la industria musical, las discográficas fueron las principales en 
tener que salir a buscar alternativas de reinvención, debido a que son 
las más golpeadas por la creciente demanda y oferta de producciones 
y conciertos vía streaming, tanto de las que son transmitidas en vivo 
como las que son bajo demanda. Muchas han reconvertido parte de su 
estructura, otras lo han hecho completamente y otras tantas comenzaron 
a invertir en las plataformas de streaming.
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A partir de este acontecimiento, son muchos los artistas afirmando 
que ya no es necesario firmar con un sello discográfico para tener una 
carrera, principalmente de las nuevas generaciones, ya que pueden 
hacerlo a través de dichas plataformas y las redes sociales, como el 
caso de Mauro Ezequiel Lombardo, más conocido como Duki, quien 
en una entrevista comentó que: “Internet permitió que los artistas se 
puedan mover más independientemente. Entonces las discográficas, 
las distribuidoras se ven obligadas a tener que ir a buscar a los artistas. 
Yo saqué mi primer tema en YouTube y clavé un palo. Y no necesité a 
nadie” (Ruiz, 2020). Es por este motivo que la industria musical observa 
y decide, se adapta y evoluciona, o muere.

5. Oportunidad, Necesidad y Adopción Postergada
Como se ha mencionado, los medios emergentes no se adoptan 

ampliamente sólo por sus innovaciones tecnológicas, sino que debe 
existir una oportunidad en el marco de un contexto social, político o 
económico que lo impulse.

En este sentido, retomando la idea de Fidler (1998) de que a lo largo 
del tiempo se van produciendo pequeñas metamorfosis que luego hacen a 
transformaciones de gran escala, se podría decir que la movilidad ha sido 
una, ya que ha proporcionado a las personas nuevas formas de vincularse 
con el sistema cultural-mediático. En palabras de George Amar (2011), 
somos “homo mobilis”, ya que no nos define el lugar donde vivimos 
o la edad que tenemos, sino nuestro modo de vivir en movimiento, de 
integrar esa movilidad a nuestro modo de vida, de consumo, de trabajo, 
de informarnos y encontrarnos con los otros. Los tiempos de espera y 
de desplazamiento adquieren un “valor social, cultural y económico”, 
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y es por esta razón que, señala Amar, “es la vida urbana contemporánea 
móvil la que inventó el teléfono móvil y el ordenador portátil, más que 
a la inversa (…) Vivimos móviles”.

En consonancia con lo anterior, el constante desplazamiento sumado 
al efecto de hiperconectividad, origina lo que Igarza (2009) define como 
“sociedad del ocio intersticial”, en la cual se experimentan “burbujas 
de tiempo” o “micropausas” que, a través de los dispositivos móviles y 
las redes de comunicación, las personas pueden adaptar esos tiempo a 
sus intereses y hacerlos más personales, sin mencionar que les permite 
hacer muchas cosas en simultáneo, generando lo que el autor define 
como “apilamiento de medios” o “solapamientos de consumos”.

Esto sin dudas rompe el modelo tradicional de consumo de conte-
nidos y acceso a distintas redes sociales, ya que no se tiene que esperar 
a estar en un espacio o tiempo determinado, y si así fuera, como por 
ejemplo en un concierto en vivo en Lollapalooza, el solapamiento de 
consumos se produce de igual manera, porque en simultáneo a que se 
está disfrutando del show se lo comparte a través de las redes sociales 
en vivo, y si se estuviese viendo en vivo a través de una plataforma de 
streaming, las “segundas pantallas” estarían activas de igual manera.

Este es un fenómeno ya incorporado de manera natural en la mayoría 
de las personas de las últimas generaciones -millennials y centennials-, 
para las cuales el efecto del streaming de un concierto en vivo a través 
de una red social les resulta completamente “normal”.

En síntesis, este advenimiento del streaming en la música que se 
agudizó debido a la pandemia del Covid-19, es el resultado de cada una 
de las pequeñas transformaciones que se fueron dando en los últimos 
tiempos desde la creación de la World Wide Web. No se hubiese dado 
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la oportunidad sin las necesidades sociales y los cambios culturales 
necesarios para ir adoptando las innovaciones tecnológicas que se fueron 
desarrollando, por lo tanto, las nuevas formas siempre tardan más de 
lo esperado, se postergan hasta que dichas interrelaciones que hacen al 
proceso de mediamorfosis propicie el momento más adecuado.

Conclusiones

Tal como se mencionó, el avance de las tecnologías está íntima-
mente relacionado con los cambios sociales y culturales. En este caso 
en particular, el confinamiento que se vivió a nivel mundial modificó la 
rutina de las personas, afectando también al consumo de entretenimiento.

Por ejemplo, se generó la necesidad casi masiva de consumir conte-
nidos para no sentirse solos, o para llenar momentos en los que antes se 
hacían otras actividades, impedidas por la pandemia. Esto sin mencionar 
la crisis que se vive, desde personas sin trabajo a otras abatidas por la 
soledad o la pérdida de un ser querido, por mencionar algunos de los 
problemas que acarreó la propagación del virus.

Aun así, este escenario propició la popularidad de las transmisiones 
en vivo a través de las redes sociales, que si bien ya tienen sus años, 
se vieron beneficiadas con las medidas implementadas en gran parte 
del mundo.

Además, con ello, llegaron modelos de contenidos y formas de 
transmisión que invitan al estudio de los mismos: hasta dónde se here-
dan los formatos de la TV y los conciertos presenciales, y cuáles son 
las características nuevas que aportan y seguirán aportando los nuevos 
medios como el streaming en vivo.
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El presente análisis de este fenómeno se encuentra enmarcado en el 
contexto de pandemia por el Covid-19, ahora restaría observar el desa-
rrollo de los acontecimientos: ¿el fin del confinamiento repercutirá en 
el consumo del streaming alcanzado durante 2020?, ¿perdurará como 
forma de relacionarnos y disfrutar del entretenimiento?

Si hay una certeza, es que esta práctica se instaló e inevitablemente 
continuará transformándose, repercutiendo en las demás, y evolucio-
nando a medida que se cruce con otras nuevas formas.
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El confinamiento sanitario provocado por el virus SARS-CoV-2 o 
COVID-19, como se sabe, cambió muchas prácticas en el aprendizaje 
y potenció las actividades tecno-socializadoras apoyadas en el Internet 
y los dispositivos computacionales a través de las redes sociales; siste-
mas que dan paso a la comunicación virtual y en los que los jóvenes se 
expresan cada día más ampliamente (Colás-Bravo et al., 2013, p. 16).

En ello se entiende que los estudiantes universitarios del diseño 
digital, utilizan las redes sociales como una forma natural de intercam-
bio de información, sean textos, fotografías, videos, audios, etcétera. 
En esencia, las propias características del diseño digital les demanda un 
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análisis y exploración continua, pues como afirma Betancourt (2002, 
p. 73) “El diseño digital es cambiante y para los diseñadores, la eficien-
cia puede estar influenciada por las diferentes técnicas utilizadas para 
desarrollar e implementar el diseño”. Aún con ello, al igual que cualquier 
estudiante, “tuvieron que acomodarse, de manera improvisada, a una 
educación a distancia carente del diseño y de la planificación necesaria 
que pudiese garantizar la calidad del servicio educativo y el cumpli-
miento satisfactorio de los objetivos académicos.” (Fernández et al., 
2021, p. 157), al menos en un corto plazo, y que situó a los estudiantes 
en prácticas particulares durante el confinamiento.

Por este contexto tan incierto, en la educación y en otras esferas, 
es de interés conocer cómo actúan los estudiantes universitarios en sus 
ámbitos de influencia (como el del videojuego) y con qué influencer se 
identifican en el transcurso de la pandemia del COVID-19 al acceder a 
los medios digitales, considerando que “El atractivo por los videojuegos 
los estimula a seguir redes sociales, lo que genera una comunidad de 
jugadores” (Isidro; Berciano, 2016, p. 1503

Internet, Tecnología y Comunicación Interactiva como Escenarios 
del Videojuego

El referirnos a Internet nos hace recordar sus características pri-
vativas, como su carácter internacional o global, su expansión infor-
mativa, facilitador de relaciones sociales o de interacción social, con 
una comunicación mediada por computadora, el establecimiento de un 
nuevo medio de comunicación, en el sentido de José Manuel de Pablos 
(2001) “para vehicular el discurrir o transitar de la información, […] 
pero no en el sentido de mass media […] sino de vía de comunicación 
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o de acceso a la comunicación” (p. 111). Aún con ello, presenta otras 
características en las que la interacción y la comunicación son diferentes 
a las presenciales, a decir de Moral y García (2003, p. 134) recuperando 
a Mckenna y Bargh (2000) y Moral (2002) son cuatro sus característi-
cas diferenciadoras: anonimato, distanciamiento físico, el tiempo y la 
ausencia de comunicación no verbal, la cual ha sido superada con los 
enlaces por videoconferencia. Aspectos que, contrarios a un menos-
cabo de sus aportes, han contribuido a la creación de un mundo virtual 
dinámico e integral.

En este entorno, la pandemia trajo consigo cambios radicales en el 
uso de Internet, por ejemplo, en México alcanzó los 86.8 millones de 
internautas, que representan el 76.3% de la población de 6 años o más 
en 2020, según la Asociación de Internet MX4; quien en su investigación 
señala que hubo un aumento en su uso del 7.9% en 2019 al 10.2% en 
2020. Cabe resaltar, en dicho estudio, que durante el confinamiento la 
satisfacción causada por el servicio de los operadores de Internet fijo y 
móvil fue de 90.5% favorable, yendo de regular a lo muy bueno.

Exhiben, también, cambios en los hábitos de consumo con respecto 
al tiempo en que los usuarios están conectados a raíz de la migración 
del trabajo y la escuela al hogar, donde uno de cada diez usuarios 
aumentó la velocidad de descarga que tenía contratada previamente a la 
pandemia, pues en el hogar el aumento de conexión fue del 90.9% con 
un mayor uso de redes fijas (9 de cada 10 usuarios). Es palpable que el 
confinamiento por la pandemia potenció las virtudes del Internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

4. Apoyado en The Competitive Intelligence Unit con base en información de la 
ENDUTIH del INEGI.
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Por otro lado, como aseveran Cebrián y Flores (2011) “los termi-
nales fomentan las opciones multimedia de navegación, hipermedia-
lidad e interactividad” (p. 21) que acentúa la interacción en la red y la 
comunicación interactiva mediada por los dispositivos, al transformar 
contenidos, expandir la expresión y los significados, al construir el len-
guaje multimedia con las distintas sustancias expresivas de los medios, 
acciones todas que soporta el Internet.

La interactividad facilita el avance de la comunicación jerárquica 
vertical, evidenciada por los medios masivos, a la horizontal, y también 
más personal en fragmentos o paquetes informativos (Alonso & Martínez, 
2003, p. 271). La comunicación interactiva como particularidad “sólo 
se produce en el momento de la exhibición o realización de operaciones 
que desee efectuar el usuario. El sistema se abre a múltiples opciones.” 
(Cebrián, 2005, p. 90); como afirma Navarro (2021, p. 41) pertenece a la 
cultura participativa en donde se invita, a través de los diversos medios, 
a actuar y relacionarse con la información. La interactividad implica un 
proceso permutable de las funciones comunicativas (Gama, 2017, p. 55).

Estas características de la tecnología informática y telemática, el 
tránsito de información por Internet y la interactividad comunicativa 
dan soporte al videojuego que “es el fenómeno lúdico producido por 
el proceso de narratividad y retronarratividad de un emisor mediador, 
que propone una serie de retos, normas y herramientas, y un receptor 
jugador, que hace acopio de estas para elaborar una narración ergódica.” 
(Martín, 2015, p. 14) Entendiendo con ello al videojuego como un 
proceso creativo audiovisual propuesto por un guionista/desarrollador 
y que puede ser vivenciado a través de los caminos y en el orden que 
el jugador desee emprender.
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Serna-Rodrigo (2020), retomando su definición de 2016, lo precisa 
en su aspecto artístico y expresivo, relacionando características del juego 
(práctica matricial) con el entendimiento de un videojuego:

es un soporte de expresión artística a través del cual los jugadores 
tratan de alcanzar un objetivo en un espacio y tiempo concretos -con 
frecuencia, de forma colaborativa-, a través de una toma de decisiones 
propia y respetando unas normas establecidas; un videojuego, a su 
vez, sería aquel que recrea todas estas características a través de un 
soporte audiovisual. (Serna-Rodrigo, 2020, p. 111)

Para entender al videojuego, también, debemos abordar a los 
siguientes avances: que las computadoras u ordenadores personales 
(PC) contribuyeran a la programación y desarrollo de videojuegos, esti-
mulando el diseño y producción de consolas; los dispositivos móviles 
ampliaron el consumo de videojuegos por su portabilidad, pantallas 
táctiles y sistemas de control haciendo del teléfono y la tableta el medio 
instrumental con mayor desarrollo hacia el futuro y, de igual forma, la 
distribución digital que el Internet abandera con la compra y descarga 
en las plataformas digitales en cualquier momento y desde cualquier 
lugar con interconexión (Rogers, 2018, p. 15)

Las tecnologías estimulan la fecundación de diversos géneros del 
videojuego, como ejemplo el de roles (Rol Play Game – RPG, por 
sus siglas en inglés) con narrativas, escenarios y personajes diná-
micos. El videojuego en esencia posee una alta carga comunicativa 
interactiva o intensidad interactiva (Martín, 2015) con el entorno 
del juego, “ese diálogo establecido entre lo que el juego espera del 
usuario y lo que este precisa oportuno realizar”. (Martín, 2015, p. 14)
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Los videojuegos de rol despliegan grandes mundos de juego muy 
ricos en particularidades ficcionales, ciudades y elementos naturales, 
así como en misiones épicas y combates heroicos contra seres de todo 
tipo. Junto a esta exaltación de la ficción, el rol permite la construcción 
progresiva del personaje jugador, desde su raza, profesión y estética hasta 
sus habilidades, poderes y, en ocasiones, marcos éticos e ideológicos. 
(Planells de la Maza, 2015, p. 208)

Se considera al juego de rol como uno de los más inmersivos en el 
ámbito de la realidad virtual; Cuenca (2018b) especifica la inmersión 
como “presencia”, pues asegura que el proceso se concentra en el 
amplio involucramiento, consciente y total en el videojuego para llegar 
a la “inmersión total” (p. 14). Estas cualidades de inmersión y de la 
conexión en red dieron paso a otros niveles de socialización más allá 
del entretenimiento (Carrillo, 2015, p. 40), a través de la narrativa del 
videojuego y de la propia jugabilidad, ese acto comunicativo entre el 
jugador y el entorno, gameplays, HUD, niveles, personajes, objetos, 
acciones, estrategias, mecánicas y géneros narrativos. Además, el video-
juego es calificado, mayormente, como un producto para un público 
joven (Maté, 2021, p. 20) por lo que obedece a la tecno-cultura en la que 
están situadas estos públicos, incluyendo a los estudiantes universitarios.

El videojuego enfrenta “… el desafío de incluir la interactividad, 
la realidad aumentada, la tecnología háptica (sensorial), la inteligen-
cia artificial, las bases de datos, el espacio navegable y todas aquellas 
particularidades que poseen los videojuegos.” (Cuenca, 2018a, p. 19), 
exigiendo de la tecnología informática, la telemática y la comunicación 
los elementos necesarios para transitar, personalizarse, desarrollarse 
y consolidar la narrativa audiovisual videolúdica en la que se apoya. 
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Llegando a establecerse el “Día Mundial del Videojuego” o “Día del 
gamer”, el día 29 de agosto, y considerar al videojuego como parte del 
plan de recuperación económica a consecuencia del COVID-19, en países 
como España con ganancias de 1,750 millones de euros (AEVI, 2021); 
lugar que en otros momentos ha ocupado la industria cinematográfica 
como soporte de la economía de países industriales.

En México el consumo de videojuegos ascendió a 1.317 millones 
de dólares como parte del PIB (Producto Interno Bruto) en el 2019, 
1.517 millones de dólares en 2020 y la estimación de 1.731 millones de 
dólares en 2021 y aproximadamente 56 millones de jugadores (según 
Maneiro de ICEX, basado en el Fondo Monetario Internacional y 
Euromonitor, 2020). Para Arteaga (2021), considerando la relevancia 
de la industria a nivel mundial durante el confinamiento, en México la 
importancia de videojuegos y gamers aumenta constantemente, en 2020 
logró 72.3 millones de jugadores, un 5.5% más que en el año 2019 y 
el valor de mercado alcanzó $32,229 millones de pesos, 4.4% más que 
el año anterior (párr. 4). Nos comparte, también, que la preferencia de 
dispositivos para acceder al videojuego es 75% en teléfonos inteligentes, 
20% en consolas, 8% en tabletas, 6% en PC y 4% en consolas portátiles; 
lo que reafirma el desarrollo en los videojuegos Indies (Independientes) 
y el juego ubicuo.

El Estudiante de Narrativa para Videojuegos y el Influencer Gamer

El videojuego, como toda narrativa audiovisual e interactiva, se 
encuentra enclavado en las industrias culturales y creativas. Deviene en 
un marcado interés social, sobre todo en niños y jóvenes. López (2016) 
certifica que la mayoría de los niños accede por vez primera al entorno 
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digital a través de los videojuegos por medio de los cuales “desarrollan 
competencias propias de la alfabetización digital de manera recreativa y 
lúdica, las cuales les sirven para iniciarse en el manejo de las interfaces 
gráficas y las lógicas del mundo digital” (p. 3).

Atender ese mercado demanda una formación de diseñadores digitales 
y, en uno de los temas que nos ocupan, de desarrolladores de videojuego. 
Por lo cual, universidades de diversos orbes (como la UACJ) han desti-
nado la educación y formación de estos especialistas considerando lo que 
afirma el Banco Interamericano de Desarrollo –BID- (2019) sobre los 
videojuegos, que muestran una fuente dinámica de empleos atractivos 
para los jóvenes producto de las nuevas tecnologías digitales, debido 
a que ofrecen un mercado para trabajar en equipos multinacionales a 
nivel global. Incluso más allá de la industria formal pues aparecen el 
crowdfunding (micromecenazgo) y el coworking (trabajo cooperativo o 
colaborativo), que ayudan al establecimiento de la industria independiente 
(Indie). Además de ser una industria con estimaciones de crecimiento 
en ventas del 10% anual en 2021.

El perfil multidisciplinario y tecnocreativo de los equipos encar-
gados del desarrollo de videojuegos ha llevado al surgimiento de 
nuevas carreras especializadas, que contemplan tanto los aspectos 
tecnológicos relacionados con la informática, telecomunicaciones, 
programación, inteligencia artificial, entre otros, como los aspectos 
creativos y empresariales, relacionados con el diseño, dirección, 
arte, innovación y negocios. (BID, 2019, p. 226)

Exige la participación de equipos de desarrollo (desarrolladores), 
con profesionales como guionistas, programadores, artistas concep-
tuales, en storyboard, de texturas, ambientales, de efectos visuales, de 
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sonido, técnicos, modeladores 3D, animadores, diseñadores de interfaz 
de usuario, diseñador de niveles, de sistemas, de combates, scripers, 
productor, productor ejecutivo, editores, probadores, control de calidad, 
compositores musicales, equipos de marketing, etc. Según el tamaño 
de la empresa, también hay directores creativos, directores artísticos y 
directores técnicos (Rogers, 2018, pp. 18-28). Esto muestra un panorama 
de lo demandante que es esta industria para ofrecer una determinada 
calidad.

En este mundo donde la localización del videojuego es un punto de 
interés para el mercado internacional,

entendida como parte de la culturización del contenido del juego 
y de la traducción del idioma al país de destino […] adaptaciones 
del software, se agrega la aceptación de los niveles de violencia 
para cada país, ya que las conexiones no son iguales en los países 
y no todas las culturas permiten los mismos niveles de violencia, 
lenguaje vulgar o contenido sexual en los juegos. Hay diferencias 
culturales, políticas, ideológicas, morales y legales que podrían 
hacer incomprensible un contenido sin una debida localización. 
(BID, 2019, p. 32)

Los estudiosos y los desarrolladores del videojuego enfrentan un 
reto persistente para el diseño, la producción y el consumo; por lo cual 
los especialistas en el desarrollo de las narrativas son cada día más 
necesarios en razón de que se debe pensar y establecer un vínculo con 
el jugador y en ello surge el tamizador de contenidos, narrativas y esti-
los, el jugador-intermediario del consumo “el influencer gamer”, con 
características de prosumidor, presencia y protagonismo en las redes 
sociales. Cabeza-Ramírez et al. (2021, p. 312), recuperando a Woodcock 
y Johnson (2019), aseveran que dichos autores utilizan los calificativos 
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de “influenciadores” o “celebridades digitales”, para referirse a los 
sujetos aptos para informar y estimular las preferencias particulares de 
los consumidores a través de plataformas en red.

Primeramente, reflexionemos, que la tecnología y el Internet facilitan 
que el influencer tenga una vía de comunicación directa con el usuario 
y pueda establecer una comunicación bidireccional, multidireccional e 
interactiva para entablar un diálogo sobre contenidos, géneros, estilos, 
estrategias y experiencias del videojuego. Desde luego, hay que considerar 
que las redes sociales son el “caldo de cultivo” de estas comunicacio-
nes. En segundo lugar, “en la cultura tradicional del videojuego ver a 
otros jugar ha proporcionado placer al aprender sobre los entresijos del 
juego, asistir a las habilidades de compañeros de afición, y compartir 
experiencias con otros.” (Cabeza-Ramírez et al., 2021, p. 295) lo que 
se corresponde a una cultura de la participación interactiva. Se sabe que 
el influencer es entendido como

un nuevo modelo de estrella mediática que no es (o al menos no 
parece necesitar serlo) interprete, músico, político ni artista, pero 
utiliza todas las herramientas que estos usan y alguna más, adap-
tándolas astutamente a su entorno. Son nativos digitales, creadores 
de contenido, ˈtuiterosˈ, ˈinstagrammersˈ, ˈgamersˈ, y un sinfín 
de anglicismos más que definen un nuevo modelo de fama: el/la 
influencer digital. (Taramona, 2018, p. 75)

Y que el inicio de la instauración del influencer fue el prosumidor 
como conocedor vivencial de una cultura y sus prácticas, a través de 
las cuales genera y comparte contenidos en red o plataformas digitales. 
De ahí se puede determinar que las características particulares de un 
influencer gamer se precisan por medio de sentimientos de pertenencia 
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con los usuarios o gamers a los que se enfocan, para con ello difundir 
contenidos, promover su viralización (crecimiento exponencial de los 
mismos), vender ideas (y consumo de artículos), ejemplificar (mues-
tran videos a los que juegan), vivenciar (comentan las vivencias de las 
partidas en los juegos), cooperar (comparten fotos, modas, estilismos, 
estéticas, looks, etc.), ser productor y conductor audiovisual (producen 
videos, generan canales individuales y conducen sus transmisiones o 
programas), todo esto con el fin de tener seguidores a los cuales con-
quistar buscando ser imitados por ellos.

Estas prácticas de cultura participativa y vinculación emocional (enga-
gement) han creado una fidelidad entre influencer gamers y seguidores 
fortaleciendo el fenómeno fandom y con ello el fanart, que expande 
significados más allá del juego (Moreno, 2020). Arbaiza, Atarama-Rojas 
y Atarama-Rojas (2021, p. 146) dogmatizan que la pandemia provo-
cada por el COVID-19 ha incidido en la actividad y participación de 
los fans, lo que estima un mayor interés en los discursos a través de las 
redes sociales siguiendo a los influenciadores, en el presente trabajo en 
particular los influencer gamers.

Metodología

Para el presente estudio se utiliza una metodología cualitativa y 
exploratoria; en ella se plantean los objetivos de identificar qué redes 
sociales utilizan los estudiantes de narrativa para videojuegos de la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez (México) con el fin de distribuir 
contenidos sobre videojuegos, incentivar la comunicación interactiva, 
ubicar quiénes son los influencer gamers mexicanos que les atraen y, 
en todo caso, qué elementos los identifican con ellos. Además de la 
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información y paralelismos relacionados con su formación como futu-
ros creativos y desarrolladores de videojuegos; así como el interés que 
manifiestan por integrarse al grupo de influencer gamers en México.

Se consideran datos del año 2020 a 2021 durante el confinamiento 
por la pandemia, en una población de 70 estudiantes que han cursado 
la materia “Guionismo y narrativa para videojuegos” del Programa de 
Diseño Digital de Medios Interactivos. Como característica particular, 
los estudiantes han mantenido una conexión por Internet y clases vir-
tuales. Se utilizó un cuestionario semiestructurado como instrumento 
de recopilación de información y se establecieron categorías de análisis 
para encontrar las regularidades según los objetivos planteados.

Resultados

Los hallazgos del estudio, durante la pandemia COVID 19, en el con-
texto de Internet, la tecnología y la comunicación interactiva con respecto 
a los alumnos de narrativa para videojuegos, muestran sus preferencias 
en el uso de redes sociales para entrar en contacto con contenidos sobre 
videojuegos, intercambios de información entre jugadores y la comuni-
cación con los influencer gamers, quienes son fuentes de información y 
orientación en este campo que les identifica con el tema y los jugadores.

A pregunta expresa con relación a las redes sociales que se utilizan 
(figura 1), más allá de YouTube, que todos los estudiantes reconocen 
utilizarlo, los estudiantes prefieren Facebook con un 27.8%, un 2.8% 
en WhatsApp, un 11.1% Instagram, Twitter y Twitch con un 22.2% 
cada una, otras redes ocupan el 13.9% (entre ellas se han estimado las 
redes: GameDuell, Nosplay, Tumbrl, Vibber, Snapchat, Tagged, Haboo, 
Spotify, Match, Flickr, Slideshare, Vimeo, Google, Tiktok, Dailymotion, 
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Uberchar, Miniclip, Player Me, Pulse). Esto expresa la diversificación 
de las redes sociales para compartir contenidos sobre los videojuegos, 
además de que las redes sociales han sido un apoyo, durante el confi-
namiento, para los estudiantes de narrativa para videojuegos.

Figura 1
Redes sociales utilizadas por estudiantes para compartir información 
de videojuegos

Elaborado por los autores.

Con relación a los influencer gamer, se les cuestionó sobre cómo 
conocen la existencia de los mismos, y los estudiantes de narrativa para 
videojuegos respondieron bajo estos criterios (Tabla 1):

Algunos estudiantes respondieron que la plataforma que usan para 
jugar les recomienda a algún influencer gamer a fin de que lo sigan 
y establezcan una comunicación con él/ella. La mayoría refirió que 
YouTube les recomienda a los influencers. Los datos compartidos por las 
plataformas relacionadas al videojuego podrían generar un paralelismo 
de intereses comunes con relación a los contenidos de los videojuegos 
y por lo tanto también una identificación personal con las personas de 
influencia en la temática.
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También comentan que la popularidad que dichos influencers tienen 
en las redes sociales facilita identificarlos; otros estudiantes refieren 
que la recomendación viene dada por sus amigos u otros jugadores que 
contactan en la red. De igual forma, existen otras variadas razones para 
seguir a un influencer gamer como: el contenido que comparte, juegos, 
entretenimiento, su personalidad, ubicarlo casualmente, al buscar tuto-
riales o videos a través de canales que encuentran, y crean interés por 
la información que aportan de un videojuego en particular que es de 
su mismo agrado, y algunos otros han crecido siguiendo otros gamers.

Tabla 1
Maneras de informarse sobre la existencia de los influencer gamers

Categoría Respuesta

Recomendados por las 
plataformas

Recomendaciones de videojuegos.
Recomendaciones de otros creadores de contenido.
Facebook o en recomendaciones de Discord.
Por medio de recomendaciones, la misma plataforma.
Me los recomienda la plataforma.

Popularidad en redes Por su popularidad en otras redes sociales.
Cuando hacen colaboraciones con otros youtubers

Recomendaciones de 
amigos

Comenzar a ver uno y lo vi jugando con más amigos y poco a 
poco se fue expandiendo mi conocimiento en ello.
Posibles amistades con otros youtubers.
Por conocidos
Porque mis amigos los miran.
Por medio de recomendaciones, ya sea de amigos.
Conversaciones con otras personas.
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Recomendada por 
YouTube

Por las redes sociales o por recomendaciones de youtube.
Desde que era más pequeño empecé a usar YouTube, como yo 
nunca he tenido consolas de videojuegos, usaba los videos de 
Gameplays para sentir como si yo jugara, era muy divertido. Al 
día de hoy sigo haciéndolo.
Por videos de youtube.
Por mi cuenta al entrar a youtube por primera vez.
Por recomendaciones en youtube.
Por youtube gaming.
Referencias y colaboraciones entre YouTubers.
Por medio de recomendaciones en YouTube.
Normalmente porque youtube de repente me empieza a 
recomendar su contenido.
Recomendaciones de youtube
A través de la publicidad de youtube.
Youtube me los recomienda.
En su mayoría por recomendaciones de facebook/Youtube.
Youtube me los recomendo en la front page.

Otras razones

Contenido, juegos, entretenimiento, personalidad.
Buscando tutoriales o videos de temas o juegos específicos.
Desde que buscaba tutoriales gaming, hace más de una década
Videos recomendados.
Sigo el contenido que me interesa y de vez en cuando encuentro 
canales dedicados a subir esta clase de videos.
90% de las veces, los encuentro por medio de un juego 
que me interese. e.g: Encontré a gente como Bokoen1 y 
iSorrowproductions porque hacen vídeos de Hearts of Iron IV.
No los busco de forma activa.
Desde chico crecí con ellos.
Porque son jugadores del mismo juego de mi gusto.

Elaboración propia con datos del estudio de campo, 2020-2021.

Se les pidió opinión a los estudiantes sobre los influencer gamers 
más conocidos en México según el sitio Informador.mx (2020), podemos 
observar en la figura 2 las preferencias:
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Figura 2
Los mejores gamers mexicanos en YouTube

Informador.mx, 2021.

En la figura se observa que MYM ALK4PON3 es el más famoso 
influencer gamer en México (41.70%), seguido por Ari Gameplays 
(16.70%), Why so Sara (11.10%) y Roberto Cein (8.30%).

De igual manera, se identificó cuáles son las razones de las prefe-
rencias por los influencer gamers de la lista, lo cual se puede observar 
en la tabla número 2:

Con respecto a la personalidad, los estudiantes afirman que los 
consejos que ofrecen los influencer gamers son buenos, más allá de 
los propios videojuegos. Especifican características personales que 
les atraen como: la forma de hablar, su autenticidad, sus habilidades, 
su experiencia de vida, agradable, divertido, original, su carácter, su 
sabiduría.

En relación al contenido y la información aseguran que los videos 
son entretenidos, honestos, variados, interesantes y dan información 
de juegos nuevos. Del mismo modo, la experiencia en el juego que 
manifiestan los influencer gamers genera atracción a los juegos, por su 
propuesta técnica y profunda para jugarlos, ayuda para agregar aspectos 
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al juego, juegan los mismos videojuegos que los estudiantes, ofrecen 
historias y consejos de videojuegos de interés para ambos.

Aún con ello, hay estudiantes que manifiestan no tener interés en 
ningún influencer, afirman no seguirlos, principalmente porque entre 
todos ellos/as el contenido que aportan es muy similar, así que solo es 
un asunto de cambios de personalidad entre unos/as y otros/as, pero 
todos/as juegan y hacen lo mismo.

Tabla 2
Gustos particulares sobre los influencer gamers más seleccionados.

Categoría Respuestas

Personalidad

Es la única que conozco de la lista.
Es buena dando consejos más allá de los videojuegos.
La forma en la que habla sobre juegos y su personalidad me 
agradan.
Es autentico.
Su forma de hacer las cosas.
Desde hace años hace platicas que involucran su experiencia en la 
vida, no solo en videojuegos.
Es graciosa.
Es divertido y original.
Su carácter es único y es una persona bastante agradable en 
general.
Creo que porque también hacia doblajes.
Es muy gracioso
Es el único que conozco de la lista.
Porque es una persona muy sabia.
Personalidad.
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Tema y/o Contenido

Sus videos me parecen realmente entretenidos y honestos en 
cuanto a lo que hace.
Por el contenido.
Por la variedad de contenido.
Su contenido es bastante entretenido.
Lo recuerdo de como hace 6-7 años que solía hacer varias series de 
Minecraft con Mods. Me interesaban porque este tipo de contenido 
era interesante para descubrir nuevos mods, sus funciones y 
mecánicas, y el contenido que agregaban al juego.
Habla sobre la industria y no se limita a solo presentar los 
Gameplays.

Información Me entero de juegos nuevos.

Experiencia de juego

Con el comencé a meter más al mundo de los videojuegos.
Ahonda en los juegos, de una forma más técnica y profunda para 
poder tener un mejor criterio sobre jugar el mismo o no.
Esto me gustaba para agregar cosas interesantes al juego.
Ha jugado algunos videojuegos que son de mi interés.
Se interesa en juegos que a mí me interesan.
Porque es una persona muy experimentada en el ámbito de 
videojuegos.
Sus historias y consejos.

Sin interés por el 
influencer gamer

No me gusta ninguno de ellos, no los conozco, y no tengo interés 
de conocerlos.
No veo a ninguno de ellos.
No sigo a ninguno, elegí esa persona porque no sabía a quién 
elegir.
No sigo a ninguno.
No la sigo, solo la conozco por las polémicas con otra gamer.
No sigo ni conozco a nadie de ellos, pero no está esa opción, así 
que escogí a alguien al azar.
Realmente no sigo a ninguno de los anteriores.
No sigo a nadie en especial, su contenido es muy similar, solo es 
cuestión de cambios de personalidad, pero todos juegan y hacen lo 
mismo.
Realmente no sigo a ningún gamer mexicano.

Elaboración propia con datos del estudio de campo, 2020-2021.

Finalmente, considerando que se encuentran preparándose para 
insertarse en el ámbito de desarrollo de los videojuegos, se les consultó 
si les gustaría ser influencer gamer; en ello el 33.3% afirmó que si y un 
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66.7% dijo que no. Las razones por las cuales tienen esta opinión se 
aprecian en la tabla número 3.

Quienes aseveran qué si les gustaría ser un influencer gamer, afirman 
que lo harían porque les agrada el tema de los videojuegos, compartir 
los juegos, por ser ideal comunicar el tema que te gusta, informar a los 
demás, aportar algo nuevo, tener una nueva experiencia, por diversión, 
como el ayudar a las personas a pasar niveles y pasar momentos gra-
ciosos con otros jugadores, la diversión desde la comodidad del hogar, 
por ser un mercado en potencia.

Aquellos estudiantes que afirmaron no estar interesados en ser un 
influencer gamer aluden que el videojuego no es su especialidad, no les 
representa un área de interés, tener preferencia por desarrollar videojue-
gos, no tienen carisma, no les gusta el reflector y el escrutinio público, 
la fama crea inestabilidad, es poner tú vida privada expuesta, implica 
mucho trabajo y tiempo, hay mucha competencia, depende de muchos 
factores como el gusto por la persona, su experiencia y la disposición 
de la audiencia para escucharlo, seguir tendencias generales, entre otros.
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Tabla 3
Razones para ser o no un influencer gamer

Categoría Respuesta

En desacuerdo

Los videojuegos no son mi especialidad.
Porque carezco del carisma requerido para serlo.
Prefiero desarrollarlos.
No es mi área de interés.
No creo que sea algo en lo que pueda ser bueno.
Es un rol muy activo y no me gustaría encontrarme bajo el reflector.
No es uno de mis intereses.
No me considero uno.
Porque depender de la fama no es un negocio con estabilidad.
Casi no juego videojuegos.
No sería buen influencer.
Mucho trabajo y tiempo, además de la gran competencia.
Solo me gusta consumir contenido mas no crearlo.
Soy mala jugando y me pongo nerviosa ante la cámara.
Desde mi punto de vista, la forma natural de convertirse en un influencer gamer 
depende mucho de factores como el gusto de la persona, su experiencia y la 
disposición de la audiencia a escuchar a esta persona, por lo que uno no busca ser 
un influecer, sino que la gente es la que decide esto dependiendo de si su opinión 
coincide con la del gamer en cuestión. Ya que el gamer lo que hace es solo eso, 
jugar y disfrutar los juegos a su manera.
Es un tal vez, inclinándose a un no. Hay pros y contras en esto. Uno de los pros 
es obviamente poder ser una figura que ayude a decidir a la gente sí un juego vale 
la pena o no. Pero uno de los principales contras, al menos para mí, es tener que 
poner prácticamente toda tu vida, incluyendo la privada, abierta al público. Es 
volverte una celebridad básicamente, y tener que estar bajo el escrutinio público a 
diario.
Creo que para llegar a ser ínfluencer se tiene que seguir ciertas mentiras o 
tendencias, no vendería mi libertad creativa por más vista, prefiero hacer lo que me 
gusta.
Me gusta la privacidad al jugar.
No me motiva.
No estoy interesado.
Me gustaría más exponer el ámbito de desarrollo de un videojuego y tocar temas 
técnicos de los procesos de desarrollo.
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De acuerdo

Por qué es algo que me gusta, y sería genial poder comunicar lo que te gusta.
Me gusta dar mi opinión acerca de los videojuegos que juego.
Es algo que me gustaría intentar por la experiencia.
Para divertirme.
Creo que puedo aportar algo nuevo.
No tengo muchos conocimientos a profundidad sobre las características de un 
videojuego, pero creo que me gustaría intentarlo.
No es mi aspiración, pero me gusta informar a otros.
Con el mismo propósito que otros, ayudar a las personas a pasar niveles y pasar 
momentos graciosos con otros.
Se ve que se divierten desde la comodidad de su casa.
Es un mercado en potencia.
Porque me gusta compartir mis juegos.
Podría hacer lo que más me gusta y compartirlo.

Elaboración propia con datos del estudio de campo, 2020-2021.

Discusión y Conclusiones

El influjo de las redes socio-digitales (RDS) en el actuar de los 
estudiantes de narrativa para videojuegos de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez definitivamente exhibe su participación e intercam-
bio de información en ellas como se aprecia en el estudio. Durante el 
transcurso de la pandemia por COVID-19, como afirman Cervantes y 
Chaparro-Medina (2021), han permitido la comunicación para efec-
tuar diversas actividades conectados a Internet cumpliendo exigencias 
sanitarias, apoyados en los diversos dispositivos de las TIC para crear, 
guardar, compartir y difundir contenido entre variedad de sistemas 
informativos, a fin de “posibilitar la comunicación y cooperación entre 
diversos entes individuales o colectivos/organizacionales […] permi-
tiendo una continua interacción entre sujetos individuales o grupales 
con diversos fines, ya sea adquirir servicios, productos, información, 
entretenimiento, entre otros” (p. 48).

Esto se reafirma con lo que arguyen Castro-Higueras et al. (2021, 
p. 45) sobre la incidencia de la pandemia que se ha producido en 
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terrenos más allá de la salud, como lo son la economía, la cultura y la 
comunicación; incrementándose la actividad online en ámbitos para 
la interacción, la información y el entretenimiento. Las redes sociales 
demuestran fungir como herramientas para la información y la comu-
nicación, la movilización social y la participación (Cortés, 2021, p. 98).

Por otro lado, se puede asumir que los estudiantes de narrativa para 
videojuegos como futuros desarrolladores deben tener un habido interés 
por participar en todo aquel tema relacionado al videojuego, no solo en 
el uso de las redes socio-digitales, visualización de videos, consumo de 
productos, sino con una relación más cerrada hacia los influencer gamers, 
ser sus seguidores, apoyar sus contenidos, etc. Se ha identificado que 
conocen, y algunos siguen, a la mayoría de los influencers gamers más 
famosos en México, considerando que los influenciadores

desarrollan una notable labor de intermediación cultural con sus 
audiencias específicas, pues no se limitan a crear ciertos contenidos 
sino que, entre otras actuaciones, también seleccionan (gateke-
eping), recomiendan (curation) y difunden otros contenidos que ya 
se encuentran en circulación en determinados escenarios propios de 
la cultura popular. (Castro-Higueras et al., 2021, pp. 44-45)

Decididamente esto hace que el fandom comprometido tenga más 
presencia y pueda crear más narrativas, como las transmedia (Cabezas, 
2020, p. 279); pero el estudio también exterioriza la existencia de estu-
diantes que en su mayoría no desean hacerlo, que son incentivados por 
las propias plataformas, por amigos con quienes comparten las partidas 
o al seguir los contenidos en diversos videos. Debaten que su preferencia 
es crear juegos, llegar a producirlos, pero no ser estrellas en un escenario 
donde luces tú personalidad. Ello abona en las estimaciones de evolución 
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del Banco Interamericano de Desarrollo (2019), quien dogmatiza que 
los videojuegos “pueden ser una poderosa herramienta pedagógica para 
potenciar los aprendizajes no solo en contenidos tradicionales, sino en 
la formación de habilidades socioemocionales y digitales, clave para 
desenvolverse en las sociedades del siglo XXI.” (p. 201). Los estudiantes 
y futuros desarrolladores de videojuegos pudieran estar interesados en 
estos temas y aportar a través de su creatividad y formulaciones.

Finalmente, consideramos que este trabajo sólo es una puerta al 
tema y que se debe continuar con otras investigaciones en distintos 
orbes, para identificar si es una actitud estandarizada por parte de los 
estudiantes de narrativa y desarrollo de videojuegos en diversos países 
y que pueda establecerse una característica particular en ellos sobre 
el paralelismo comunicativo e identitario con los influencer gamers. 
Además de que, como expone Cuenca (2018a), un interés en el estudio 
del videojuego (Game studies) radica en que se “indague por la cultura 
visual digital, la virtualidad y realidad aumentada, la tecno-cultura, el 
diseño y modelado visual en línea, redes y comunidades socio-digita-
les multijugador masivas, formas expresivas interactivas, etc” (p. 16), 
temas que no se aprecian en el discurso de los estudiantes, aunque no 
afirmamos su desconocimiento, pero si una carencia propositiva de su 
diálogo. Que como asevera Vila (2011), para impulsar una industria del 
interactive entertainment los estudios se deben dirigir a la comprensión 
de los videojuegos en el contexto cultural e instrumental.
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A urgente necessidade de distanciamento social causou o fechamento 
de escolas e universidades e as atividades escolares precisaram ser rapi-
damente adaptadas, para que pudessem continuar em ambiente online, 
“transferindo e transpondo metodologias e práticas pedagógicas típicas 
dos territórios físicos de aprendizagem, naquilo que tem sido designado 
por ensino remoto de emergência” (Moreira et al., 2020, p.352).

Os desafios impostos pela situação sanitária na educação foram inú-
meros. Além dos impactos negativos na saúde física e mental de alunos 
e professores, houve agravamento das desigualdades pré-existentes. 
O contexto de crise exigiu de professores e alunos uma série de novas 
competências e, sobretudo, a colaboração. Ao longo de meses os espaços 
de conhecimento e aprendizagem se viram modificados, construídos e 
reconstruídos quase simultaneamente, com os materiais e métodos de 
ensino exaustivamente testados e adaptados à nova realidade. Nem todos 
os professores possuíam as mesmas habilidades e conhecimentos a res-
peito de ferramentas digitais para a educação, de forma que transpor as 
atividades didáticas para o ambiente remoto resultou em mais dificul-
dades em um cenário que já era bastante desafiador. O cenário de crise 
também evidenciou a necessidade de uma gestão pedagógica orientada 
ao futuro, capaz de corrigir desigualdades, garantir oportunidades de 
aprendizagem a todos, construindo sistemas de ensino resilientes, pre-
parados para prevenir e responder a emergências.

Sem fazer da educação um pilar dos planos de recuperação ao lado 
da saúde, empregos e clima, as sociedades irão alimentar em vez 
de reverter o aumento da desigualdade, pobreza e divisão social 
[...]. A construção da resiliência deve se tornar uma parte central 
do planejamento e gestão dos sistemas de educação, garantindo 
que sejam capazes de prevenir, se preparar e responder à pandemia 
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global COVID-19 e a quaisquer outras crises futuras possíveis. 
(Giannini, 2021, p. 5)

Pensar no futuro da educação pós-pandemia significa, entre outros 
aspectos, pensar em mecanismos e estratégias para a construção de 
novos cenários educacionais que incluam habilidades de colaboração 
e competências digitais para a construção de sistemas educacionais 
inovadores, inclusivos e, sobretudo, resilientes, que respondam melhor 
às crises e estejam adaptados às novas demandas. O presente artigo tem 
por objetivo colaborar nessa questão, trazendo uma reflexão sobre as 
possibilidades de construção de novos espaços de difusão do conhe-
cimento sob a perspectiva da construção colaborativa, do “aprender a 
fazer” e do “aprender fazendo”, como pilares para uma educação mais 
inovadora, democrática e resistente a crises.

Reflexos da Pandemia na Educação Superior

Em março de 2020, casos da Covid-19, doença causada pelo “novo 
coronavírus” (SARS-CoV-2), estavam sendo registrados em diversos 
países do mundo e o agravamento da situação sanitária em todo o globo 
levou a Organização Mundial da Saúde declarar, em 11 de março, a 
pandemia da Covid-19 (ONU, 11 de março de 2020).

No momento em que se declarou a pandemia, havia muitas incertezas 
sobre sua duração, e de que forma a paralisação das atividades escolares, 
imposta por medidas de distanciamento social, iria impactar os sistemas 
de ensino. Com o agravamento da crise sanitária, as instituições de 
ensino não tiveram alternativa que não fosse a adaptação dos espaços 
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de aprendizagem, para que as atividades didáticas prosseguissem, agora 
fortemente mediados por tecnologias digitais.

Da suspensão das aulas presenciais nas universidades públicas e 
privadas decorre a necessidade de desenvolvimento de maneiras 
alternativas de ensino, como as tentativas de adaptação e imple-
mentação de sistemas digitais. (Gusso et al., 2020, p. 4)

Nesse contexto, muitas instituições de Ensino Superior adotaram o 
Ensino Remoto Emergencial (ERE), uma estratégia para a continuidade 
das atividades de ensino, onde o conteúdo educacional é entregue de 
forma mediada por tecnologias digitais da informação e comunicação 
(TDIC). Porém, não foi apenas a forma de entrega dos conteúdos 
educacionais que passou a ser intensamente virtualizada no contexto 
da pandemia. Os espaços de discussão e colaboração entre docentes, 
bem como as interações professor-aluno, também foram afetados pelas 
medidas de distanciamento social e ficando restritos ao ambiente online.

Para responder de forma adequada aos desafios didáticos impostos 
pela emergência sanitária, os professores se viram na necessidade de 
desenvolver novas competências, habilidades e atitudes, dentre estas, 
as competências digitais e atitudes de colaboração.

O ensino mediado por tecnologia pode aprimorar e desenvolver 
novos saberes uma vez que plataformas digitais de aprendizagem 
promovem a interatividade entre os indivíduos, permitindo que cada 
participante exponha ideias, compartilhe conhecimentos, habilidades 
e atitudes. (Carneiro et al., 2020, p.5)

Diante do cenário da pandemia, as tecnologias digitais da informa-
ção e comunicação (TDIC) se constituíram aliadas essenciais para a 
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construção de novos cenários de aprendizagem, mediando não apenas 
as atividades de ensino-aprendizagem, mas também servindo como 
ferramentas de suporte para a colaboração e troca de experiências entre 
docentes.

Durante o presente estudo, foram entrevistados docentes da Uni-
versidade Estadual Paulista - UNESP, por meio de survey exploratório, 
utilizando-se de amostra aleatória e voluntária (Laville & Dionne, 1999). 
Os docentes entrevistados responderam questões abertas, onde pude-
ram relatar suas experiências durante o Ensino Remoto Emergencial. 
Dentre os principais apontamentos, está o aumento do tempo dedicado 
à preparação de aulas e o uso das redes sociais, principalmente grupos 
e mensagens privadas, como espaço para compartilhamento de ideias e 
materiais entre os professores. De acordo com Santos et al. (2021 p. 1), 
“docentes estão participando de grupos onde os membros propõem 
compartilhar, colaborar e cooperar uns com os outros de forma a atender 
suas necessidades de conhecimento, e de tal modo contribuindo para o 
desenvolvimento dos colegas docentes”.

No contexto da pandemia tem-se uma expansão acelerada dos espaços 
de criação e colaboração docente, mediada por tecnologias digitais de 
informação e comunicação. Tais espaços de colaboração, configuram-se 
como comunidades que emergem “quando os participantes, alinhados 
em torno de um interesse comum, comunicam-se, interagem e constroem 
conhecimento, de forma síncrona ou assíncrona” (Santos et al., 2021, 
p. 2). A partir dos desafios educacionais enfrentados pela comunidade 
docente durante a pandemia e da necessidade de construção de sistemas 
de ensino resilientes, preparados para responder de forma rápida e ade-
quada às crises, faz-se oportuno pensar em maneiras objetivas para a 
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concepção de novos espaços de conhecimento, pautados principalmente 
nas premissas de colaboração, conexão, co-criação e compartilhamento.

REAs, Cultura Maker e a Educação Pós Pandemia

A Cultura ou Movimento Maker emergiu do termo faça você mesmo 
(ou do it yourself, em inglês) com o advento da tecnologia da informação 
(Pereira & Arthur, 2020), e teve sua expansão a partir do final dos anos 
90, acompanhando a evolução tecnológica e associada à ideia de fazer, 
criar, modificar e compartilhar.

A cultura maker traz uma ressignificação da expressão inglesa “Do 
it yourself” - DIY, ou “faça-você-mesmo” para uma atividade poten-
cialmente transformadora e engajadora, compartilhando projetos 
e conhecimentos para que outros fazedores, com suas habilidades 
integradoras, possam experienciar ideias colaborativas em busca de 
soluções sustentáveis. (Gama, 2018, p. 17)

A crise provocada pela pandemia da COVID-19, exigiu do corpo 
docente das instituições de ensino não apenas o domínio de ferramentas 
digitais e tecnológicas para que fosse possível a entrega do conteúdo 
educacional. Exigiu, sobretudo, a capacidade de colaborar e aprender 
uns com os outros, e de buscar, em conjunto, soluções adequadas para 
a nova realidade da sala de aula.

A velocidade com que nossa sociedade avança, atrelada à necessidade 
de preparação para o enfrentamento de crises, como uma pandemia, exige 
dos indivíduos capacidade de autonomia na busca por conhecimento, 
iniciativa e pensamento colaborativo. Nesse sentido, os pressupostos 
da cultura maker apresentam potencial para nortear ações na busca por 
soluções que fortaleçam os sistemas educacionais, a partir da construção 
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de espaços que incentivem trocas de experiências e informações, que 
estejam fundamentados nas iniciativas de criar e fazer e que contribuam 
para a democratização do conhecimento.

Na mesma direção temos os Recursos Educacionais Abertos (REA), 
que surgem como uma proposta para a construção de materiais didáticos 
“baseados na diluição das autorias, coletivização, colaboratividade, 
co-criação e conexão.” (Hilu et al., 2015, p. 130). De acordo com a 
UNESCO, os REA podem ser definidos como:

qualquer recurso educacional (incluindo mapas curriculares, materiais 
de cursos, livros didáticos, vídeos assistidos na Internet, aplicativos 
multimídia, podcasts e quaisquer outros materiais designados para 
uso no ensino e aprendizado) disponíveis abertamente para uso por 
educadores e alunos, sem a necessidade de pagar direitos autorais 
ou taxas de licença. (Unesco, 2011, p. 5)

Por suas características de fácil adaptação e distribuição, esses mate-
riais constituem uma forma democrática para obtenção de conteúdos 
educacionais, sobretudo em situações emergenciais, como a causada 
pela pandemia. Reconhecendo esse potencial, a UNESCO lançou em 
2020, orientações sobre práticas educacionais abertas, destacando a 
utilidade dos REA como ferramenta útil no enfrentamento dos desafios 
da crise atual e futuras, visando estabelecer “as bases de uma integração 
sistemática das melhores práticas para aumentar o compartilhamento 
de conhecimento para o futuro da aprendizagem pós-COVID-19, com 
o objetivo de construir sociedades do conhecimento inclusivas, susten-
táveis e resilientes” (Unesco, 2020b, par. 3).

A pandemia convidou os sistemas educacionais a repensarem o 
processo de ensino-aprendizagem, incluindo tecnologia e oportunizando 
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inovações. O movimento iniciado durante a crise deve continuar nos 
próximos anos, ampliando o debate sobre a necessidade de um sistema 
de ensino mais flexível e que inclua participação ativa de educadores e 
estudantes na construção do conhecimento. Dessa forma, o pensamento 
colaborativo e o “fazer juntos”, como forma de construção e apropriação 
do conhecimento, ganha espaço em oposição a educação padronizada 
e pouco personalizada dos dias atuais, tal qual a filosofia maker, que se 
contrapõe ao pensamento industrial de produção em massa, onde o indi-
víduo não é parte do processo de criação, apenas um mero consumidor.

Da mesma forma, o uso de Recursos Educacionais Abertos se 
mostra como alternativa promissora, não apenas por sua facilidade 
de distribuição, mas também por sua característica flexibilidade de 
adaptação, possibilitando, inclusive o atendimento a necessidades de 
aprendizagem específicas:

Os REA têm o potencial de alcançar uma educação inclusiva com 
o objetivo de garantir que alunos com necessidades e preferências 
diversas (como alunos com deficiência) tenham oportunidades iguais 
no acesso a recursos de aprendizagem, serviços e experiências em 
geral. (Zhang &Tlili et al., 2020 como citado em Unesco, 2020c, p. 12)

Assim, a difusão e utilização de REAs também está direcionada ao 
alcance dos objetivos educacionais estabelecidos na agenda 2030 da 
Organização das Nações Unidas (ONU), que preconiza “assegurar a 
educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades 
de aprendizagem ao longo da vida para todos” (Organização das Nações 
Unidas [ONU], 2015), pois amplia as possibilidades de produção e 
disseminação do conhecimento, além de possibilitar oportunidades de 
acesso à conteúdos educacionais adaptados às necessidades individuais, 
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tornando o ensino mais democrático e flexível, em consonância com os 
desafios educacionais do século XXI.

REAs e Cultura Maker na Construção de Novos Espaços de 
Conhecimento

A construção de sistemas educacionais resilientes, capazes de superar 
crises futuras, passa pelo aprendizado com as experiências de crises 
anteriores. No contexto da pandemia de COVID-19, a enquete realizada 
com os professores da UNESP, evidenciou alguns desafios enfrentados 
pelos professores, bem como eventuais estratégias e possibilidades a 
serem exploradas:

• Os Professores ficaram sobrecarregados e levaram mais tempo 
para preparar as aulas durante o Ensino Remoto Emergencial, 
pois houve a necessidade de adaptação do material para a 
modalidade online;

• Os Professores costumam compartilhar seus métodos e 
materiais com os colegas e, durante a pandemia, esse com-
partilhamento se deu em grande parte com o auxílio de 
mídias sociais;

• Os Professores tinham pouco, ou nenhum conhecimento 
sobre recursos educacionais abertos (REA);

• Foram necessárias novas estratégias e abordagens pedagó-
gicas para manter a motivação dos alunos durante o longo 
período de atividades online.

Como alternativa para superar o desafio do tempo excessivo gasto 
no preparo de materiais adaptados ao ensino online, os professores 
poderiam fazer uso de recursos educacionais abertos, disponíveis em 
repositórios nacionais e internacionais (Huang et al., 2020). No entanto, 
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para que essa possibilidade fosse viável no contexto da crise sanitária, 
seria necessário, antes, haver o fomento para a criação e distribuição de 
tais materiais em repositórios específicos e a adoção dos mesmos ser 
prática uma estabelecida como parte do processo de formação docente.

O que pode ser aprendido com essa experiência? Quais alternativas 
teríamos disponíveis para o futuro? A superação de desafios em tempos 
de crise demanda capacidade de inovação. No contexto da educação, a 
construção de redes de apoio para os docentes, que incentivem a criação 
colaborativa com a participação ativa dos diversos atores educacio-
nais, aliada a políticas de incentivo a criação de recursos educacionais 
abertos e de qualidade, além do incentivo ao compartilhamento desses 
materiais, deve favorecer, a longo prazo, a criação de novos cenários 
de aprendizagem onde a construção do conhecimento seja feita de 
forma coletiva, inclusiva, democrática e sustentável. A UNESCO em 
sua recomendação sobre Recursos Educacionais Abertos, aprovada em 
2019, menciona que

a aplicação criteriosa de REA, combinados com metodologias 
pedagógicas adequadas, objetos de aprendizagem bem concebidos e 
atividades de aprendizagem diversas, pode fornecer uma gama mais 
ampla de opções pedagógicas inovadoras, destinadas a conseguir 
que educadores e alunos, passem a ser participantes mais ativos em 
processos educacionais e criadores de conteúdo como membros de 
sociedades do conhecimento diversas e inclusivas (Unesco, 2019, 
par. 7).

A criação de comunidades de docentes, com a finalidade de compar-
tilhamento de informação, materiais e estratégias pedagógicas, a partir 
da construção de conhecimento coletivo, ainda que de forma virtuali-
zada, mediada por tecnologias digitais, demonstra ser uma estratégia 
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eficiente para a exploração de novas possibilidades e construção de 
novos cenários de aprendizagem a partir da colaboração. Iniciativas 
que favoreçam a democratização do conhecimento são necessárias para 
o desenvolvimento da educação no contexto das demandas sociais do 
século XXI e, sobretudo, no contexto das crises, onde as desigualda-
des sociais se tornam mais evidentes e restringem as oportunidades de 
acesso à educação.

Em 2010, a UNESCO, por meio do relatório da Comissão Inter-
nacional sobre Educação para o século XXI, destacou quatro pilares 
essenciais para a educação: aprender a conhecer, aprender a fazer, 
aprender a ser e aprender a viver com os outros. Tais pilares possuem 
uma forte conexão com as bases da cultura Maker e os princípios para o 
desenvolvimento de REAs, destacando-se pelo fomento à capacidade de 
aprender a fazer, e aprender a viver com os outros, por meio da criação 
colaborativa e compartilhamento do conhecimento.

Conclusão

A emergência imposta pela pandemia forçou adaptações rápidas 
para que os impactos causados pela crise sanitária no contexto educa-
cional fossem minimizados. Tais adaptações revelaram potencialidades 
a serem exploradas para a construção dos espaços de aprendizagem do 
futuro. O presente artigo propôs uma reflexão sobre tais possibilidades, 
sob a ótica dos preceitos de construção colaborativa e da prática do 
“fazer” presentes tanto na cultura maker, como nos fundamentos para 
o desenvolvimento de REAs.

A partir do estudo de documentos divulgados pela UNESCO durante 
a pandemia da COVID-19, bem como de diretrizes para a educação 
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divulgadas anteriormente, em especial sobre a adoção e desenvolvimento 
de recursos educacionais abertos, traçamos um paralelo com os relatos 
de docentes da educação superior no âmbito da UNESP, na tentativa de 
prospectar alternativas para a solução de desafios comuns, enfrentados 
durante a crise sanitária e que podem, de alguma forma, contribuir para 
a solução de demandas futuras.

Acredita-se, portanto, que, por meio da construção coletiva, é pos-
sível vislumbrar um futuro em que os sistemas educacionais estarão 
conectados, serão mais flexíveis e inovadores e, como consequência, 
terão capacidade de responder melhor e mais rapidamente às crises que 
vierem a enfrentar.
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O cinema dentro de casa: o expressivo consumo de 
plataformas streaming durante a pandemia

Luana da Conceição Silveira1

Cláudia Maria Arantes de Assis Saar2

Diante do cenário pandêmico provocado pelo vírus SARS-CoV2, 
milhares de pessoas em todo o mundo recolheram-se em seus lares em 
busca de proteção, uma vez que mais de 230 milhões (“Covid-19 Coro-
navirus Pandemic”, 2021) de pessoas foram acometidas pela doença até o 
presente momento. Além do uso de máscaras e a higienização das mãos, 
o terceiro elemento primordial contra o COVID-19 foi o distanciamento. 
Pedir ao ser humano, uma espécie naturalmente comunicativa, que pare 
de ir às ruas como de costume e estabeleça a maioria de suas atividades 
em alguns metros quadrados está sendo, sem dúvida, um desafio e tanto. 
O isolamento provoca limitações sociais em diversos aspectos e dentre 
essas limitações estava incluso o entretenimento.

Num cenário marcado pelo isolamento social percebe-se que o 
ambiente digital se consolida como a estrutura midiática fundamental, 
agilizando um processo que já estava em curso de superação de outras 
estruturas midiáticas, como a TV aberta, o jornal impresso, o rádio 
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e o cinema. Nesse cenário, percebe-se uma série de transformações 
nos usos que a sociedade faz das suas mídia. (Castro, 2020, p. 93)

Alterações e adequações no campo da saúde, economia, política e 
educação foram extremamente debatidos numa tentativa de minimizar 
os estragos trazidos pela pandemia. Os impactos nos arranjos sociais, 
laborais e em hábitos de consumo trouxeram o fortalecimento e engaja-
mento de aparato ubíquos, móveis, remotos e instantâneos em contexto 
de isolamento social como um aliado do confinamento.

Assim, enquanto ferramenta e processos de usabilidade, a inter-
net suporta hipermidialidade (Nelson, 1965) capaz de congregar em 
ambientes computacionais, sistemas eletrônicos de comunicação, 
oportunizando a construção de elementos não-lineares e hipertextuais. 
Assim, a possibilidade de acessos simultâneos a textos, imagens, sons 
e vídeos, de modo interativo e não-trivial (Ascott, 1995) cuja sequên-
cia de escolha comporá a leitura e entendimento da versão pessoal do 
indivíduo, cativa cada vez mais usuários. Esse fenômeno, arraigado ao 
latente crescimento da população com acesso à internet, potencializa e 
viabiliza cada vez mais a produção de conteúdos para a web ou veicu-
lados via rede mundial de computadores, como o caso de streamings.

O Brasil é o quinto país no mundo com mais acessos à rede mun-
dial de computadores, segundo dados da Internet World Stats de 2020. 
No final de 2018, o facebook tinha uma penetração de 65,4% na popu-
lação brasileira, ainda segundo o Internet World Stats. Assim, podemos 
pensar que, com a transposição dos veículos de comunicação (broadcasts) 
para o ambiente virtual, transformando-os em multcasts, o número de 
informações cresceu vertiginosamente, uma vez que o ambiente de 
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rede é um lugar de abundância de informação, ao contrário da escassez 
(tamanho ou espaço) dos veículos broadcasts (Bradshaw, 2004). Esse 
ponto aliado à possibilidade infinita de navegação dos usuários e inserida 
numa cultura participativa e convergente (Jenkins, 2008), tende a deno-
tar possibilidades de participações e compartilhamentos desenfreados, 
sem um rígido controle, uma vez que a internet é uma rede distribuída 
(Baran, 1964), portanto, com baixa hierarquia.

Nos primeiros meses, vários artistas brasileiros realizaram apresen-
tações ao vivo e como nunca a palavra live foi propagada de todos os 
cantos. Ao mesmo tempo, vários comerciais nos intervalos dos programas 
de televisão ou em anúncios antes do começo de vídeos divulgaram 
nomes como Netflix, Amazon Prime, Telecine e GloboPlay e atrelada a 
essas marcas estava o termo streaming. Mas o que essa palavra afirma 
sobre essa nova realidade que todos estavam enfrentando? A sociedade 
migrou para o meio virtual com a intenção de manter e/ou conquistar 
novos vínculos sociais e especialmente de buscar entretenimento em 
meio ao caos causado pela pandemia. Além disso, associado aos serviços 
streaming, aplicativos como o Rave permitem que os usuários dividam 
o que estão assistindo com os amigos e interajam simultaneamente.

A movimentação diária de usuários nas plataformas também moti-
vou as empresas a produzirem conteúdos inéditos e disponibilizarem 
lançamentos no catálogo. O mercado dos streamings também altera 
as formas de como e o que consumir, dependendo da influência de 
determinado personagem ou objeto explorado no filme ou série, assim 
como também pode estimular a compra de livros, caso a obra tenha 
iniciado na literatura.
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Pretende-se com este trabalho trazer dados para intuito de refletir 
sobre o consumo de conteúdo de entretenimento durante a pandemia 
da COVID19.

O Paradigma da Novidade

A abordagem em A dialética do esclarecimento (1947) sob o viés 
de Theodor Adorno e Max Horkheimer continua reverberando sobre 
o panorama de consumo na atualidade, ainda que mais evoluído se 
comparada com tecnologia da época, em muito se assemelha em níveis 
estéticos. A olho nu, a maioria das produções cinematográficas dos 
últimos tempos são anunciadas enquanto novidade no mercado, seja 
por meio de uma sinopse bem elaborada, um roteiro bem conduzido, 
bons diálogos, atores antes nunca vistos na tela, trilha sonora impecá-
vel, moderna. O único defeito é que a mesma história já foi recontada 
diversas vezes, a cada vez, evidentemente, mais atrativa.

Existe, segundo os autores, uma indústria cultural comandada pelos 
grandes monopólios de poder, tal indústria, por sua vez, ajuda a manter 
o status quo da sociedade. O início do artigo intitulado A Indústria Cul-
tural: O Esclarecimento Como Mistificação das Massas traz a seguinte 
elucidação:

Na opinião dos sociólogos, a perda do apoio que a religião objec-
tiva fornecia, a dissolução dos últimos resíduos pré-capitalistas, a 
diferenciação técnica e social e a extrema especialização levaram 
a um caos cultural. Ora, essa opinião encontra a cada dia um novo 
desmentido. Pois a cultura contemporânea confere a tudo um ar de 
semelhança. O cinema, o rádio e as revistas constituem um sistema. 
Cada sector é coerente em si mesmo e todos o são em conjunto. 
(Adorno & Horkheimer, 1947, p. 57)
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A partir deste discurso, nota-se a similaridade do período com a 
situação moderna, frisada pelas inovações tecnológicas e produzindo 
o ‘novo’ repetidas vezes. Uma matéria publicada em 2019 pelo Jornal 
El País Brasil descreve seis narrativas básicas que moldaram filmes 
famosos e duram até hoje. Um dos exemplos citados são as Histórias 
de Ícaro, isto é, que apresentam ‘ascensão e queda’, geralmente de um 
herói vivendo sua glória, até que ocorra um momento de ruptura, seu 
prestígio decai e uma crise se instaura, por isso é preciso haver uma 
punição, a fim de minimizar o ego inflamado e retornar à origem humana 
e defeituosa comum a todos.

Muitos, sem dúvida. Grande parte da filmografia de Orson Welles, 
começando por seus dois primeiros filmes, Cidadão Kane e Soberba, 
são clássicas histórias de Ícaro. O mesmo se pode dizer de O Grande 
Gatsby em todas as suas versões, incluída a (chatíssima) dirigida 
por Baz Luhrman em 2013. E vale a pena citar também Scarface, 
Era uma vez... em Hollywood (a recente de Tarantino), Touro Indo-
mável, Sangue Negro e a série Boardwalk Empire, por mais que 
seus protagonistas, mais que heróis caídos, sejam anti-heróis sem 
remissão possível. (Torres, 2019)

Os usuários da Netflix são recebidos em sua página inicial com o 
quadro ‘Top 10’, um recurso que expõe, semanalmente, os dez conteúdos 
mais populares dentro da plataforma no país; bem como proporciona 
pequenos teasers das próximas novidades do catálogo. Pequenas estra-
tégias de divulgação para que o espectador não perca nenhum detalhe do 
que está sendo visto pela maioria e do que está por vir. Dentre os filmes 
e séries mais assistidos, usualmente encontram-se, nº 1 – Os lançamen-
tos e nº 2 – Conteúdos um pouco mais antigos, mas estimados. Não é à 
toa que, neste segundo caso, as telenovelas infantojuvenis brasileiras, 

https://brasil.elpais.com/tag/orson_welles
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/08/15/cultura/1565867317_883031.html
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a exemplo de Carrossel (2012) e Chiquititas (2015), as duas versões 
produzidas pela emissora SBT, se mantém no ranking por semanas.

A popularização dos streamings, ostensivamente durante a pandemia, 
mobilizou o mercado cinematográfico a uma produção em larga escala, 
somente em 2020 a Netflix lançou em torno de 14 títulos originais e se 
mantém no pódio com mais de 200 milhões de assinaturas no primeiro 
trimestre de 2021.

A guerra dos streamings se divide em duas frentes: a entrada e a 
consolidação de concorrentes da Netflix e, então, uma corrida para 
licenciar conteúdos populares e produzir projetos originais que 
funcionem como chamarizes de novos assinantes. (Gaglioni, 2019)

O investimento em produções recém-chegadas desperta curiosidade 
no espectador, assim como o desejo de interagir socialmente com a qual 
pertence. Nesse sentido, a preocupação de ter contato com o último 
lançamento da Netflix, por exemplo, mantém a popularidade da empresa.

O que se poderia chamar de valor de uso na recepção dos bens cul-
turais é substituído pelo valor de troca; ao invés do prazer, o que se 
busca é assistir e estar informado, o que se quer é conquistar prestígio 
e não se tornar um conhecedor. O consumidor torna-se a ideologia 
da indústria da diversão, de cujas instituições não consegue escapar. 
(Adorno & Horkheimer, 1947, p. 75)

Este cenário também favorece as alterações no comportamento social 
e a garantia da movimentação nas estruturas mercadológicas. Trazendo 
os conceitos difundidos no estudo de Octavio A. C. Conceição (1996) 
no ensaio “Novas” tecnologias, “novo” paradigma tecnológico ou 
“nova” regulação: a procura do “novo” expõe a ideia de outros autores, 
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tal como Carlota Perez (1986) que se debruça no estudo das ‘especi-
ficidades das mudanças tecnológicas’ (Conceição, 1996, p. 425), ou 
seja, as inovações incrementais, muito comuns; inovações radicais que 
tendem a ser mais raras, já que demandam muito esforço das empresas 
e outras instituições para que se obtenha mudanças na produção e por 
último os novos sistemas de tecnologia, que mescla um pouco das duas 
anteriores e ‘afetam o comportamento de toda a economia’ (Conceição, 
1996, p. 426).

À medida que se transita do “velho” para o “novo”, aprofundam-se 
as mudanças estruturais na economia, reacomodando-se o com-
portamento social, político e institucional, no sentido de propiciar 
um “clima de confiança” com os novos investimentos (Conceição, 
1996, p. 427)

Desse modo, entende-se o aprofundamento adotado pelas institui-
ções nos processos produtivos, neste caso, as plataformas de streaming. 
Naturalmente, toda a dedicação para o lançamento de novos conteúdos e 
principalmente que detenha o título de originalidade custa caro, por isso 
é preciso um retorno financeiro, se possível, superior ao investimento. 
Se isto ocorre, todo o mercado financeiro se reformula, bem como os 
indivíduos participantes.

Sistemas de Recomendação

A partir da compreensão mercadológica de que os usuários possuem 
afinidades culturais divergentes, foram necessários aprofundamentos 
no estudo dos perfis de cada consumidor a fim de oferecer conteúdos 
mais certeiros e, portanto, individualizados. A maioria dos serviços 
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streaming tendem a recomendar os gêneros da preferência do usuário. 
Mas como essa seleção acontece?

O volume de informações enviados diariamente por todos os indi-
víduos que estão conectados à internet evidenciam uma tendência ver-
tiginosa de produção de dados coletados, armazenados e processados. 
O termo Big Data expressa a quantidade avassaladora de dados vindos 
de toda parte, em tempo real e em vários formatos. Taurion (2013) 
afirma que:

Big Data não trata apenas da dimensão volume, como parece à pri-
meira vista, mas existe também uma variedade imensa de dados, não 
estruturados, dentro e fora das empresas (coletados das mídias sociais, 
por exemplo), que precisam ser validados (terem veracidade para 
serem usados) e tratados em velocidade adequada para terem valor 
para o negócio. A fórmula é então, Big Data = volume + variedade 
+ velocidade + veracidade, gerando valor. (Taurion, 2013, p. 19)

Posto isso, diante desta configuração gerida na web surge a neces-
sidade de organizar esta série de dados, especialmente pelo valor 
atribuído pelas empresas, justamente pelo interesse em conhecer pos-
síveis compradores. Na prática, um post em determinada mídia social 
expressando o interesse pelo universo dos gamers é suficiente para que 
empresas deste segmento passem a observá-lo com mais atenção. Mas 
o envio, propriamente dito, de uma publicidade, seja para venda de um 
produto ou a sinalização do lançamento de um filme do seu interesse 
são executados pelos algoritmos.

Os algoritmos desempenham um papel cada vez mais importante 
na seleção de quais informações são consideradas mais relevantes 
para nós uma característica crucial de nossa participação na vida 
pública. Os mecanismos de pesquisa nos ajudam a navegar em 
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grandes bancos de dados de informações ou em toda a web. Algo-
ritmos de recomendação mapeiam nossas preferências em relação 
a outras, sugerindo pedaços novos ou esquecidos de cultura para 
que possamos encontrar. (Gillespie, 2013, p. 167)

O pensamento de que os algoritmos realizam todo o trabalho de 
identificar padrões de comportamento dos usuários é equivocado, na 
realidade, é o próprio homem que programa a máquina para atender ao 
pedido, com o diferencial da agilidade. Sendo assim, se os algoritmos 
possuem como propósito executar uma tarefa anteriormente programada, 
como diagnosticar ações análogas entre os usuários; os sistemas de 
recomendação agem em conformidade com o antecessor, conduzindo 
o individuo a uma mesa farta de opções, a partir do que é preferível.

O algoritmo é sim um artefato tecnológico, mas ele é desenhado 
por seres humanos para determinadas funções, ele precisa ser trei-
nado, ensinado para que possa atuar, e esse processo é intencional, 
acontece por meio de escolhas. Este ponto é muito importante, pois 
é o esforço do design dos sistemas que nos leva a determinadas 
condições para a comunicação. (Andrijic, 2019, p. 9)

Existe alguns sistemas de recomendação, e cada um deles atribuído à 
necessidade estratégica de cada empresa ou instituição, a começar pelo 
sistema fundamentado no conteúdo, muito utilizado em plataformas 
streaming, porque se baseia pela semelhança. “Se o usuário interage 
com itens com tais características, também deve interagir com itens 
com características similares. Por exemplo: usuários que gostam de 
Mad Max provavelmente também gostarão de Blade Runner” (Adriana, 
2020, par. 19).
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Existe ainda recomendações colaborativas, isto é, contam com as 
interações explícitas dos usuários com as marcas e os produtos ou também 
de maneira implícita, de acordo com a equivalência do comportamento 
de terceiros. Pode acontecer o sistema de algoritmo não personalizado, 
normalmente pela baixa de informações coletadas de um usuário novo 
na rede, por exemplo. “Nesse caso, as recomendações são mais gerais, 
baseadas nos principais conteúdos acessados, em geolocalização, em 
preços, lançamentos etc.” (Adriana, 2020, par. 33).

Em busca da compreensão de como os sistemas de recomendação 
atuam na prática, observou-se o desempenho dos três streamings a seguir: 
Amazon Prime Video, que atualmente conta com mais de 100 milhões 
de assinaturas no mundo; Netflix, atual líder mundial no ramo, ultra-
passa a marca de 200 milhões de usuários e por último, a HBO Max, 
que lançou seus serviços em Junho de 2021 no Brasil e já concentra 
44 milhões de espectadores.

A página de abertura da Amazon Prime Video opta por lançar os 
conteúdos originais antes mesmo das recomendações personalizadas 
por usuário, que naturalmente não ficam distantes, pelo contrário, 
posicionam-se no espaço abaixo. Diferentemente da Netflix que pre-
fere gerenciar sua página disponibilizando primeiramente seu ‘Top 
10’, seguido de vários segmentos separados por gênero e baseados nas 
preferências do cliente.
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Figura 1
Ranking semanal de títulos populares da Netflix

Imagem coletada do serviço streaming citado, 2021.

Figura 2
Página inicial Amazon Prime Video

Retirada diretamente da plataforma, 2021.

Uma Pandemia Chamada Streamings

Em 2020, ano em que a pandemia de Covid-19 acometia o mundo 
inteiro, houve um acentuado crescimento do consumo de plataformas 
streaming. Um estudo realizado pela plataforma Conviva mostra que 
este serviço cresceu 20% em números globais em março de 2020. Outra 
pesquisa, esta realizada pela Kantar Ibope Media, aponta que 58% de 
pessoas conectadas à rede assistiram mais vídeos em streaming pagos, 
além disso, houve um aumento no tempo mantido em frente à tela, em 
média, ao menos 37 minutos a mais que antes da pandemia.
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A pioneira norte-americana dos streamings, Netflix, avaliada atual-
mente em mais de US$200,00 bilhões (Agrela, 2020), veio ao mundo 
em 1997, quando a moda ainda eram os filmes em DVD, e em 24 anos 
é a empresa mais forte quando o assunto é streaming. No período em 
que era normal as idas até a locadora, era incongruente imaginar o 
potencial tecnológico atingido nos dias atuais. A velocidade que as 
conexões de rede proporcionaram em tão pouco tempo, assim como 
a facilidade para assistir a conteúdos audiovisuais sem precisar sair 
de casa é um hábito do brasileiro, que conforme pesquisa realizado 
pela plataforma Finder (Laycock, 2021), gratuita e especializada em 
comparação de serviços e produtos, 64,58% dos brasileiros assina pelo 
menos 1 serviço de streaming. O número é maior entre as mulheres, 
que atinge 65,98%, e o de homens, 64,02%. A pesquisa também detalha 
que a preferência entre os jovens de 25 e 34 é pela Netflix, já com o 
público de 45 e 54 anos a favorita é a Amazon Prime Video (“Streaming 
no mundo”, s.d.). A expansão veloz com que várias multinacionais do 
entretenimento lançam seus serviços através do streaming, e em alguns 
casos ocorre também a junção de duas marcas, a exemplo da Discovery 
e Warner. Na concorrência, o maior objetivo é ultrapassar os favoritos. 
Em uma analogia cinematográfica, esse é o momento em que a massa 
testemunha todo o empenho na escolha das melhores táticas para der-
rotar o adversário.

A seguir, o gráfico ilustra o percentual mundial registrado a partir 
das últimas informações disponibilizadas por cada empresa. Por outro 
lado, com a movimentação diária dos serviços, a começar pelo lança-
mento de conteúdos rotineiramente, há ainda centenas de estratégias 
de marketing para aproximar o público da empresa. A julgar por todos 
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os esforços, a probabilidade de mudanças nos dados do gráfico a seguir 
são enormes, uma vez que as empresas de Streaming cada vez investem 
mais no seu crescimento.

Gráfico 1
O gráfico indica em porcentagem o atual panorama das cinco plataformas 
streamings com maior número de assinaturas no mundo

Battaglia (2021).

Não podemos também deixar de mencionar o surgimento de novas 
plataformas, uma vez que as precursoras apontam uma demanda emer-
gente e lucrativa.

Considerações Finais

Visto o forte crescimento e expansão de plataformas de streaming, 
com conteúdo de nicho, potencializadas pela pandemia da COVID19, 
mais do que nunca o investimento em TIC’s e em produção de conteúdos 
em canais interativos se justificam, uma vez que a forma de consumo 
de entretenimento vem mudando graças, também, ao isolamento social. 
Assim, “o confinamento massivo das classes médias produziu uma maior 
demanda de conteúdos de entretenimento” (Castro, 2020). Nesse sentido, 
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cada vez mais as salas de estar, o televisor convencional, o broadcast 
perdem sentido, abrindo espaço para a expansão do mobile, ubíquo 
(Santaella, 2010). O presente artigo desdobrou-se na missão de tentar 
compreender o progresso dos streamings em meio a uma pandemia, 
que até o atual momento da escrita deste trabalho permanece em alta. 
Consideramos que este trabalho aborda uma parcela de uma temática 
que está sujeita a sujeita a inúmeras modificações ainda desconhecidas, a 
julgar pela difusão de novas plataformas, encadeado por uma enxurrada 
de novos usuários. Compreende-se que os streamings ainda estão dando 
seus primeiros passos, dessa maneira, fica evidente a importância de 
novas discussões sobre o tema. Ainda assim, ressaltamos que os obje-
tivos traçados para a realização desta pesquisa foram alcançados, visto 
que a procura por plataformas de vídeo cresceram extraordinariamente 
durante a pandemia. O cenário midiático de uma década atrás difere 
da forma que consumimos conteúdo hoje. Ancorado principalmente no 
fenômeno pandêmico atual, plataformas de streaming vem ganhando 
ao longo de 2020 e 2021 mais e mais assinantes. Em tempos de fluidez 
(Bauman, 2004) resta-nos saber se, com o término da pandemia, o que 
acontecerá com tanto acesso e surgimento de novas plataformas de 
streaming. Até o presente momento, essas plataformas têm se mostrado 
promissoras. Pelos dados apontados neste trabalho, não há bala mágica 
– teoria, que resista à nova forma de consumir entretenimento.
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A fotorreportagem virtual e a ressignificação do 
turismo pós-pandemia1

Denis Renó2
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Natalia Viola4

O ecossistema fotográfico vivencia processos mutantes expressivos 
desde o advento da tecnologia digital, e ocupou um status de coadjuvante 
por quase duas décadas no jornalismo digital, como complemento dos 
textos. Nesse ambiente de mudanças e reconfigurações, destacam-se 
algumas transformações encontradas neste artigo como fatores inter-
rogativos que provocam a pesquisa. Uma delas é a relação existente 
entre o cidadão, os conteúdos e os dispositivos midiáticos. Para tanto, 
consideramos a mobilidade estudada por Marc Augé (2007) e a sociedade 
individualizada contemporânea, proposta por Zygmunt Bauman (2008), 
característica do humano moderno, somada às mutações conceituais na 
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ecologia midiática originalmente observada por McLuhan e Postman, 
revisada nos dias atuais.

Para colaborar com a busca de respostas sobre isso, é necessário 
entender essa atualização através dos estudos compartilhados por 
Paul Levinson (2012) e Lev Manovich (2013), onde a relação entre 
o cidadão e os dispositivos digitais torna-se quase orgânica em sua 
interpretação. Além disso, para ambos autores, a distribuição/circu-
lação contemporânea, que seria inimaginável para os pesquisadores 
pioneiros da ecologia dos meios, justifica a existência deste estudo: a 
mudança tecnológica, estética e narrativa da informação imagética em 
ambientes jornalísticos digitais. Uma foto que se transforma em vídeo, 
o vídeo que ocupa um lugar de foto ou a foto que ocupa a interface de 
maneira responsiva, informando parte importante da reportagem por 
seus pixels, denominado por Fontcuberta (2016) como pós-fotografia. 
Finalmente, uma pós-fotografia que constrói narrativas complexas em 
nativos ambientes imagéticos, como o Instagram (Manovich, 2017). 
A fotografia, que surge como uma arte de narrar histórias longínquas 
até a perda dessas narrativas e a substituição pelo registro de instantes 
comuns, cotidianos. Entretanto, essa realidade vive uma reviravolta. 
Atualmente, encontramos diversas tecnologias digitais que promo-
vem não somente o registro fotográfico de alta qualidade a partir de 
dispositivos móveis, como também as transformam em mensagem 
fundamental em reportagens multiplataforma e/ou transmídia, ou seja, 
através de narrativas complexas, com o papel de agente testemunha e 
de transformação social.

Para o desenvolvimento deste trabalho adotam-se ideias de Henri 
Cartier-Bresson (2015), quando o mesmo defende o valor da fotografia 
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de viagem quando a mobilidade planetária era para poucos, assim como 
a perda do potencial desse tipo de narrativa fotográfica a partir das últi-
mas décadas do século XX, com a facilitação da mobilidade humana. 
A proposta aqui apresentada propõe apresentar resultados preliminares 
de uma pesquisa, de caráter exploratório, quando pretende-se estudar, 
a partir de um complexo metodológico que compreende, basicamente, 
investigação bibliográfica e pesquisa netnográfica no Instagram para 
compreender o papel da fotorreportagem de viagem outrora esquecida 
pelo ecossistema midiático contemporâneo, mas que se recupera com a 
remodelagem social após a pandemia do COVID-19, quando a mobili-
dade tornou-se limitada e arriscada. O estudo sobre a disseminação de 
fotografias de viagem no Instagram tem como objetivo compreender 
o seu papel na recuperação do turismo, tendo como base as narrativas 
construídas a partir dos conceitos de pós-fotografia, proposto por Joan 
Fontcuberta (2011). Espera-se, com o resultado desta pesquisa, que novos 
potenciais do turismo lúdico possam ser criados e “viagens imagéticas” 
proporcionem à sociedade contemporânea encontros com culturas diversas.

Metodologia

Para o desenvolvimento deste artigo, tomamos como procedimento 
um complexo metodológico composto, basicamente, por pesquisa 
bibliográfica e um estudo netnográfico de caráter analítico. Para tanto, 
foram analisadas publicações pontuais presentes no Instagram, tendo 
como critério a seleção aleatória e por conveniência (Epstein, 1998). 
A amostra adotada na seleção da pesquisa em questão representa o 
período de seis meses anteriores à pandemia e finda-se em setembro 
de 2021, percorrendo o período de 24 meses.
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Entretanto, para que se possa compreender a pesquisa em si, tornou-se 
fundamental desenvolver uma pesquisa bibliográfica sobre a temática 
fotografia de viagem. A metodologia se justifica em especial quando 
se trata de uma pesquisa de caráter exploratório, como é o caso desta. 
Segundo Stumpf (2006, p. 51), “é o levantamento global inicial de 
qualquer trabalho de investigação que resulta a identificação e obtenção 
da bibliografia pertinente sobre o tema, até a apresentação de um texto 
sistematizado...”. Com relação à importância e ao momento em que a 
investigação bibliográfica pode ocorrer no desenvolvimento de uma 
investigação, a autora complementa:

Em um sentido específico, é um conjunto de procedimentos que busca 
identificar informações bibliográficas, selecionar os documentos 
pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva anotação ou 
arquivo das referências e dos dados dos documentos para que sejam 
posteriormente utilizados na redação de um trabalho acadêmico. 
Algumas vezes, se trata da única técnica utilizada na elaboração de 
um trabalho acadêmico, mas pode também pode ser uma etapa fun-
damental e primeira de uma investigação que adota dados empíricos, 
quando sua produção recebe a denominação de referencial teórico, 
revisão de literatura ou similar. (Stumpf, 2006, p. 51)

No texto, a autora aponta, de maneira detalhada, as situações ideais 
para o emprego do método. E assim foi realizado neste estudo, tanto 
no estudo de obras de caráter teórico sobre fotografia de viagem, como 
também no estudo de obras fotográficas relacionadas ao turismo.

Com esse roteiro metodológico, chegou-se a um resultado que, 
consideramos, foi possível desenvolver uma reflexão sobre o regresso 
da fotorreportagem ao fomento do turismo. Uma característica que 
havia perdido força com a facilidade de locomoção interplanetária 
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(Cartier-Bresson, 2015), mas que voltou a ocupar um espaço cognitivo 
e afetivo durante e após a pandemia.

Fotografia e Dispositivos Móveis

O Ser Humano está sempre em desenvolvimento e desenvolvendo 
tecnologias, tanto para suprir necessidades básicas do cotidiano bem 
como complementar os processos artístico-culturais. Kossoy (2014) cita 
que houve um grande desenvolvimento das ciências, como invenções 
nas áreas da economia, cultura e social a partir da Revolução Industrial 
e que mudaram os rumos da história. Neste contexto, a fotografia pode 
ser citada como uma destas invenções, e teve papel inovador no contexto 
histórico, documental e cultural com o registro do cotidiano vivido pela 
sociedade, além da construção de expressões artísticas complementando 
as outras diversas técnicas artísticas preexistentes. A imagem artesanal 
passou então a ser técnica, construindo assim um novo código visual, 
mudando a maneira que se entendia a produção artística, criando assim 
uma cultura de massa.

Com a fotografia, “‘o mundo tornou-se de certa forma ‘familiar’... o 
homem passou a ter um conhecimento mais preciso e amplo de outras 
realidades que lhe eram, até aquele momento, transmitidas unicamente 
pela tradição escrita, verbal e pictórica” (Kossoy, 2014 p. 30). desta 
forma, com o contínuo aperfeiçoamento da tecnologia da fotografia, 
a imagem da realidade (vivida fisicamente ou mentalmente) pôde ser 
compartilhada, inteira ou em fragmentos – considerando que a foto-
grafia é um pequeno pedaço de uma realidade visível – com os povos 
e culturas mais distantes.
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A fotografia é uma das invenções que continuam em desenvolvi-
mento, partindo da “escrita da luz” por um pedaço de vidro, metal, ou 
pano embebido e química fotossensível à sensores eletrônicos que fazem 
a leitura da imagem em processos completamente digitais. Assim é a 
fotografia nos dias atuais. E com o desenvolvimento dos sensores, os 
suportes fotográficos também puderam ser modificados e hoje, temos 
pequenas câmeras fotográficas dentro de aparelhos celulares. Com sen-
sores do tamanho da unha de nosso dedo mindinho, os smartphones 
trouxeram praticidade desde o ato fotográfico até a divulgação destas 
imagens capturadas. Natalia Viola (2020) define como “mobigrafia” 
(mobile + fotografia) as fotografias que são feitas a partir de aparelhos 
celulares, desde sua concepção até o tratamento final.

Considerando a fotografia como um conjunto de técnica (suporte 
fotográfico) e informação (coisa fotografada), aliado fotógrafo, é possível 
obter a imagem fotográfica, uma fração da realidade que já foi vivida, 
ou o registro de um instante decisivo5 em um determinado espaço-
-tempo como uma forma de expressão e representação de informações, 
podendo-se visualizar características do lugar e época em que foi feita. 
Carregada de história, a fotografia nos permite detectar a intenção do 
registro, os indícios de espaço-tempo e a informação específica que quer 
passar. Elas remetem às lembranças individuais ou coletivas, outrora 
mantidas em porta-retratos pelas casas, se tornam atualmente quase 
onipresentes devido à tecnologia (Kossoy, 2014).

5.  Termo atribuído à Henri Cartier-Bresson por gostar de capturar a fugacidade dos 
momentos eu registrava e que foi retirado da frase “Nada há no mundo que não 
tenha um instante decisivo” do Cardeal de Retz, utilizado no prefácio do livro 
Images a là Sauvette. 
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A mobigrafia tem o benefício da praticidade e rapidez imagética. 
Com um único aparelho, é possível capturar a imagem, fazer seu pro-
cessamento e tratamento além de difundir dentre as diversas mídias 
eletrônicas e redes sociais existentes atualmente em uma fração de 
segundos. A fotografia, antes conhecida como memória guardada, hoje 
se transforma em memória contínua, pois perpetua infinitamente pelas 
redes sociais, pelos endereços virtuais denominados hashtags.

Os tempos da fotografia mudaram e as formas de fazê-la também. 
Suzan Sontag (2004) descreve que a fotografia passou a ser um rito 
social e uma forma de poder. Como objetos colecionáveis, as fotogra-
fias guardam os momentos mais importantes da vida como formaturas, 
casamentos, conquistas diversas e viagens realizadas a lugares desejados. 
A posse imaginária que a fotografia causa permite que pessoas consigam 
ir a lugares em que antes encontravam insegurança pelo simples fato 
de nunca o terem visto, como é o caso do turismo. É possível perce-
ber um aumento no turismo que é sempre acompanhado de câmeras 
ou smartphones para fazer o registro, pois as imagens são as provas, 
incontestáveis, de que a viagem se realizou. Para a autora:

Viajar se torna uma estratégia de acumular fotos. A própria atividade 
de tirar fotos é tranquilizante e mitiga sentimentos gerais de deso-
rientação que podem ser exacerbados pela viagem. Os turistas, em 
sua maioria, sentem-se compelidos a pôr a câmera entre si mesmos 
e tudo de notável que encontram. Inseguros sobre suas reações, 
tiram uma foto. Isso dá forma à experiência: pare, tire uma foto e vá 
embora... Usar uma câmera atenua a angústia que pessoas submetidas 
ao imperativo do trabalho sentem por não trabalhar enquanto estão 
de férias, ocasião em que deveriam divertir-se... Pessoas despojadas 
de seu passado parecem redundar nos mais fervorosos tiradores de 
fotos. (Sontag, 2004, pp. 20-21)
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De acordo com a autora, é possível ainda observar aqueles que 
têm vergonha de levar em sua viagem, um objeto fotográfico grande, 
como uma câmera fotográfica com medo ou vergonha de ser observado, 
mesmo que exista a vontade de fazer o registro. Mas a mobigrafia já 
permite ao viajante fazer suas capturas sem ser descoberto. Por ser um 
objeto usual e multiuso, o aparelho celular traz esta como uma de suas 
maiores vantagens: fotografar despercebido.

Fotografar algo não é apenas fazer o registro da coisa, mas também 
fazer parte daquilo que foi fotografado e do momento em que foi feito 
o registo. É participar de todo o processo ou como autor, ou como ator. 
É saber que, mesmo que o momento tenha acabado, a fotografia leva 
consigo a imagem do ocorrido bem como a memória do momento vivido.

Registros de Viagem no Instagram

Há tempos presenciamos a tecnologia abarcando nosso cotidiano 
e transformando nossas relações com a sociedade. Vivemos em uma 
sociedade midiatizada que traz em seu bojo novos significados de nossas 
interações sociais em função dos meios digitais. Denis Renó (2020) 
aponta que as tecnologias da comunicação, que incluem desde a escrita 
até os meios digitais, produzem ambientes que afetam o cotidiano dos 
que a utilizam, e a partir desta ideia dos meios como ambientes, com-
preende-se a ideia básica da ecologia dos meios.

Nesta perspectiva, vemos que a fotografia não ficou incólume às 
transformações trazidas pela revolução digital, ela continuou (pois 
sempre esteve) em seu processo transformador e adquiriu o aspecto 
tecnológico, sendo descrita por Joan Fontcuberta como pós-fotografia. 
Fontcuberta (2011) descreve que a “pós-fotografia nada mais é do que a 
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fotografia adaptada à nossa vida on-line” que ganhou grandes dimensões 
em nossa sociedade adicta a imagens devido a circulação massiva dos 
dispositivos móveis e a popularização das redes sociais, que possibi-
litam que, qualquer pessoa que tenha acesso à essas tecnologias possa 
registrar e compartilhar suas experiências, descobertas e avaliações de 
seu cotidiano ou de suas viagens.

Fontcuberta (2011) apresenta em seu decálogo pós-fotográfico que na 
pós-fotografia se “privilegiam práticas de criação que nos habituarão à 
desapropriação: compartilhar é melhor do que possuir”, e neste sentido, 
vemos uma mudança de paradigma na sociedade em relação à fotografia 
tradicional, que, em sua maioria, usava os registros fotográficos apenas 
como recordações armazenadas em álbuns de família e agora passou a 
compartilhá-los em redes sociais ampliando a visualização e permitindo 
que mais pessoas tenham acesso às suas fotografias. Neste mesmo texto, 
Joan Fontcuberta apresenta:

Tomar fotos e mostrá-las nas redes sociais forma parte dos jogos de 
sedução e dos rituais de comunicação das novas subculturas urbanas 
pós-fotográficas, as quais, embora capitaneadas por jovens e adoles-
centes, deixam poucos à margem. As fotos já não tomam recordações 
para guardar, mas mensagens para enviar e trocar: se convertem em 
puros gestos de comunicação, cuja dimensão pandêmica obedece a 
um amplo espectro de motivações. (Fontcuberta, 2011, p. 2)

Vemos, então, que a pós-fotografia “traz uma série de conse-
quências capazes de moldar nossa relação com as imagens com as 
quais convivemos” (Salles, 2018) e nessa nova relação da fotografia 
com a sociedade, em que os usuários de redes sociais, compartilham 
abundantemente seus registros dos lugares visitados, sejam eles, uma 
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viagem, um passeio, um tour pela própria cidade, visitas ao comércio 
local, experiências gastronômicas, culturais e turísticas, ou seja, todos 
estes registros são capazes de despertar a curiosidade ou o desejo em 
outros usuários que os visualizam, e podem provocar neles o interesse 
de conhecer estes locais.

Estas narrativas imagéticas apresentadas neste espaço ecologicamente 
midiático, como o Instagram (Manovich, 2017) nos fazem refletir que 
a pós-fotografia, através de sua narrativa complexa, agrega mais um 
valor ao uso tradicional da fotografia (memória, apreciação artística, 
fotojornalismo), que é o de fomentar o turismo.

Neste sentido, observamos que o crescente número de comparti-
lhamentos de fotografias de viagens no Instagram, e os recursos de 
indexação que são disponibilizados para que a postagem tenha maio-
res facilidades de acesso e alcance, como o recurso de geolocalização 
(possibilita que os usuários saibam o local daquele registro fotográfico) 
e as hashtags (funcionam como palavras-chaves ou termos associados 
àquela fotografia), promovem a difusão dos locais turísticos possibi-
litando que um maior número de pessoas conheçam esses lugares e se 
interessem por visitá-los.

As narrativas imagéticas geradas através do compartilhamento das 
fotografias turísticas criam uma diversidade de informações sobre o 
local que vai desde a divulgação da cultura até aspectos geográficos e 
históricos daquela região.
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Figura 1
Publicação de fotografia turística no Instagram com localização e hashtags.

Sena (2021).

A partir disso, percebemos que a pós-fotografia através de sua 
narrativa complexa, tem papel contributivo à sociedade no aspecto 
educacional, inclusivo e democrático. Destacamos primeiramente sua 
função educacional, que é proporcionada através da heterogeneidade 
de informações presentes na fotografia publicada, e que leva ao conhe-
cimento dos usuários que a visualizam uma pluralidade de informações 
sobre o local, como por exemplo, a cultura, a história, a localização 
geográfica, o clima, a culinária, entre outros diversos fatores. Com tan-
tas informações contidas nestas fotografias turísticas, o visualizador 
terá novas aprendizagens e consequentemente um conhecimento mais 
amplo do local de sua “viagem imagética”. Perinotto (2013) destaca a 
importância da construção de uma imagem do destino turístico baseadas 
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nas fotografias que retratam a complexidade dos aspectos locais, como 
o paisagístico, climático, ambiental, cultural, gastronômico, artístico e 
folclórico, como também a história, os costumes e os comportamentos 
da população. O turista/visualizador destas fotografias turísticas criará 
uma imagem fotográfica ampla do local e ao viajar ao destino visuali-
zado, seja de modo presencial ou virtual, poderá ter uma experiência 
mais fidedigna do local.

A pós-fotografia também exerce o papel inclusivo, pois permite que 
qualquer pessoa que tenha acesso a essas redes sociais de compartilha-
mento de fotografia, como o Instagram, possa “viajar” para qualquer 
local que seja de seu interesse, seja através da simples visualização de 
uma fotografia publicada ou refinando pesquisas sobre determinado 
local através dos recursos disponíveis como o de geolocalização e 
hashtags, possibilitando assim uma imersão turística, sem despender 
de valores econômicos.

Realizar viagens e conhecer a diversidade dos aspectos locais, sem-
pre foi exclusividade de quem dispunha de condições econômicas e de 
tempo para isso, e o conhecimento adquirido sobre esses locais ficava 
circunscrito aos viajantes e às pessoas mais próximas a eles. A outra 
forma de ter conhecimento do mundo sob a ótica de um viajante era 
através das fotografias de viagens feitas por fotógrafos profissionais que 
viajavam o mundo a fim de registrá-lo, como Cartier-Bresson (2015) 
que relata que antes de fazer suas fotografias, era necessário primei-
ramente integrar-se ao ambiente e entendê-lo, fato que demandava 
tempo e recursos financeiros. Observamos, então, que a fotografia de 
viagem nos ambientes midiatizados transformou a relação excludente 
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da sociedade com viagens, pois proporcionou que elas se tornassem 
factíveis a qualquer pessoa, ainda que de forma virtual.

Por fim, a pós-fotografia apresenta-se como democrática por pos-
sibilitar a troca de informações nas redes sociais, onde outros usuários 
podem tecer comentários sobre suas impressões do local, tirar dúvidas 
a respeito, acrescentar outras informações, levantar questionamentos 
e reflexões, e também influenciar ou desincentivar os outros usuários 
a conhecer o local. Perinotto (2013) frisa que a opinião emitida pelo 
“boca a boca” sempre foi importante para propagar aspectos positivos 
e negativos sobre algo, no entanto, a tecnologia permitiu que as redes 
sociais crescessem rapidamente, propiciando a interação de milhares 
de pessoas, de modo que o “boca a boca” virtual passa a alcançar um 
grupo maior de amigos virtuais e seguidores, em poucos minutos e 
sem limites geográficos. O autor ainda destaca que essas opiniões dos 
amigos e familiares possuem maior credibilidade pois são pessoas que 
passaram pelas mesmas experiências e dificuldades, e essa opinião 
dada nas redes sociais está exposta para todos, impactando fortemente 
a percepção sobre o destino turístico

Considerações

A fotografia é viciante. Ela possibilita com os registros imagéticos, o 
preenchimento de lacunas psicológicas como desejo de pertencimento e 
posse. Mas podem também propiciar àqueles que se encontram impos-
sibilitados de realizar algo a interação e a sensação de pertencimento 
principalmente com as imagens compartilhadas em redes sociais. 
Os dispositivos móveis auxiliam desde a captura da fotografia até a sua 
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disseminação em curtos espaços de tempo, tanto para o autor, como 
para o consumidor da imagem.

A redação do artigo foi motivada por um problema central, que 
corresponde com a reformulação do ecossistema midiático contem-
porâneo após os efeitos sociais, sanitários e econômicos provocados 
pela pandemia do COVID-19, com foco principal na ressignificação 
do turismo. Consideramos, para a detecção do problema, o potencial 
econômico dessa atividade nos dias pré-pandemia, assim como uma 
possível reconfiguração. Coube-nos responder: quais as possibilida-
des comunicacionais da fotografia de viagem em ambientes digitais 
pós-pandemia?

Para responder a esse problema de pesquisa, encontramos no Insta-
gram um potencial espaço para o desenvolvimento de novas linguagens 
para a fotografia de viagem, considerado o conceito de pós-fotografia 
(Fontcuberta, 2016). Isso está visível no estudo apresentado. Entretanto, 
percebemos a necessidade de novos estudos a respeito, assim como 
soluções digitais que ofereçam à sociedade experiências cognitivas 
que atendam aos anseios turísticos, especialmente no momento de difi-
culdades de mobilidade que a humanidade vive a partir da pandemia.

Cabe-nos esclarecer que o artigo apresentado é um primeiro passo 
no sentido de revitalizar a fotografia de viagem e também atender ao 
potencial presente no campo do turismo como negócio. Para tanto, 
novos estudos serão desenvolvidos, ainda que contenham novos com-
promissos a serem cumpridos no campo da fotografia, nomeadamente 
a fotografia social.
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A comunicação urbana e a experiência turística: a 
arte como atrativo da cidade

Renata Svizzero Fakhoury1

Daniela Fantoni Alvares2

Considerada a maior metrópole da América Latina, São Paulo tem 
incluído a arte urbana como parte de sua estratégia de promoção para 
o turismo. Valorizada socialmente, este tipo de comunicação expressa 
esteticamente as relações e as dinâmicas dos atores sociais com seu 
espaço urbano que, caracterizado por sua centralidade e mediação, 
permite uma discussão sobre a cidade e o turismo, a partir de análises 
da arte urbana.

Lynch (2006) atribui o reconhecimento de uma cidade por meio da 
sua qualidade visual, tornando “legível” a paisagem das cidades e sendo 
um dos atributos a conceber beleza a ela. Deste modo, a arte nos espaços 
públicos se torna um atrativo turístico e, ao mesmo tempo, demonstra 
a importância da cidade por meio de seu conteúdo iconográfico.

As intervenções artístico-culturais transformam o espaço público e 
dão, não apenas visibilidade para a cidade, mas tornam possível expres-
sar outros reconhecimentos, entre estes, aqueles ligados a expressões e 
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às manifestações de comunidades locais. Potencialmente geradora de 
uma visão contemplativa e informativa, a arte de rua marca lugares que 
podem trazer visibilidade para a cidade. Os processos decorrentes das 
relações e interações provenientes das expressões artísticas, estabelecem 
“novos olhares” à cidade, assim como novas formas de experienciar os 
roteiros e percursos turísticos, que difundem o patrimônio e promovem 
a inclusão dos espaços por meio do turismo cultural.

Neste âmbito, observa-se o turismo cultural como um dos segmen-
tos do turismo com grande potencial para a promoção e valorização da 
arte urbana, assim como para a revalorização e ocupação dos espaços 
da cidade. Uma das tendências, é não só o crescimento do número de 
turistas culturais, mas sim as mudanças qualitativas na natureza desta 
demanda, que almeja vivenciar “experiências culturais” (Richards, 
2018; Smith, 2015).

O graffiti, uma arte com fundamentos estéticos pioneira no Brasil, 
tornou-se uma modalidade de arte urbana que está presente em diversas 
cidades brasileiras, entre estas, São Paulo. O graffiti se transformou em 
atrativo turístico que mobiliza inclusive excursões para visitar rotas 
e áreas modificadas pela arte, em São Paulo (Caldeira, 2012), com 
especial destaque para uma área conhecida como Beco do Batman, na 
Vila Madalena.

A imagem do espaço, constituída pela comunicação urbana e sua 
estética, atuam como veículos narrativos que geram estratégias de 
visibilização para a cidade. E ainda neste âmbito, observa-se que os 
processos de comunicação do espaço modificam o jeito como os atores 
locais, assim como os turistas veem, entendem e utilizam o espaço, 
assim como modificam o que o espaço é para eles. Neste sentido, “o 
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reconhecimento ativo dos desafios que as cidades e os espaços enfren-
tam são objetos cruciais para o enfrentamento dos problemas urbanos 
atuais” (Fakhoury & Renó, 2020, p. 114), sendo que a discussão sobre 
a comunicação urbana se faz ainda mais premente.

Utilizada como modo de avaliar e analisar espaços, por meio de 
uma narrativa imagética, a fotografia tem sido explorada também como 
um veículo de disseminação da arte, da cultura urbana e como meio 
de comunicação/ressignificação das cidades. Neste sentido, o presente 
artigo irá utilizar a fotografia, tendo como intuito refletir sobre a arte 
urbana, e em específico sobre o graffiti, na cidade de São Paulo.

Imagem e Comunicação Urbana

A arte urbana advém de uma das vertentes do que a comunicação 
urbana pode proporcionar aos seus habitantes. A arte urbana englobaria 
alguns aspectos que estão dentro do espectro da comunicação urbana. 
Porém, o que se considera aqui como comunicação urbana, vai além de 
intervenções artísticas ou culturais, englobando tipologias da cidade, da 
arquitetura e do urbanismo, de sua imagem e símbolos ou significados 
que estes locais e suas vivências propiciam aos usuários destes espaços.

De acordo com Lynch (2006), o reconhecimento da cidade ocorre 
principalmente por meio da sua qualidade visual que advém da imagem 
mental criada em seus habitantes, ou em seu termo, a “legibilidade” 
da paisagem visualizada das cidades. Portanto, é possível dizer que 
identificar um ambiente se torna uma tarefa adaptativa, na qual as pes-
soas primeiramente se ambientam, baseadas em estruturas e símbolos 
identificáveis, que tornam os espaços reconhecíveis por algumas de 
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suas características legíveis, assim como demonstram o seu propósito 
de configuração no espaço.

Tais características do espaço possibilitam assim formar uma iden-
tidade da cidade, que não está necessariamente ligada à sua beleza, mas 
se torna uma forma de orientar os lugares pelo sentido e por meio das 
representações comunicacionais urbanas, agregadas pelo simbólico, que 
passam a organizar pessoas na sociedade e na cidade. Uma arquitetura 
dialógica, na qual existe um processo comunicacional entre a arquitetura 
da cidade e seus habitantes (Muntañola, 2000).

A cidade orienta, deste modo, o homem e sua formação de sentido, 
no espaço, por meio de um processo de reconhecimento da realidade 
e da transformação imagética do social. Porém, é importante salientar 
que a arte urbana não se trata de qualquer “pintura” ou arte exposta 
nos espaços públicos, nas ruas. Os autores da comunicação do espaço 
público geram um processo de significação, criando novos valores para 
o cidadão que utiliza a cidade e seus espaços, ocasionando inclusive, 
sensação de pertencimento e novas formas de convivência e interação 
social (Fakhoury & Renó, 2020).

A arte urbana inclui a qualidade do espaço público, a partir da qual 
esta arte se envolve, derivando dos significados e das interações com 
as pessoas, com os contextos urbanos e com os fluxos e atividades do 
espaço público, no qual está inserida. As diversas formas de representar 
a imagem do espaço através da comunicação estética, iconográfica, e 
das narrativas imagéticas, atuam como veículos narrativos, estratégias 
de compromissos simbólicos entre os espaços e os seus habitantes. 
Estes espaços são, então, utilizados como meios para as mensagens 
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socioculturais, desenvolvendo diálogos, discussões, mas principalmente 
sendo porta-voz da identidade cidadã e de suas expressões.

Neste estudo, não serão abordadas as diferenças existentes entre as 
mais diversas manifestações da arte urbana e nem as especificidades de 
cada tipo de graffiti. Ressalta-se que existem diversos gêneros, estilos 
e práticas, mas atentar-se-á aqui apenas ao cenário urbano e as modifi-
cações artísticas nele feitas.

Atrativos Turísticos, Turismo Cultural e Turismo de Experiência

Os atrativos turísticos originam-se de elementos naturais e/ou 
culturais, e conforme defendido por autores como Lundberg (1985) 
e Gunn (1994), estes são elementos fundamentais para a constituição 
do produto turístico e, consequentemente, para o desenvolvimento de 
destinos turísticos. O presente estudo terá como foco os atrativos liga-
dos a elementos culturais, e mais especificamente, irá refletir sobre os 
espaços da cidade e a arte urbana com foco no graffiti, considerando a 
importância do turismo cultural. De acordo com Pérez (2009), o turismo 
cultural, no que tange as áreas urbanas, está relacionado a três ‘r’, a 
saber, requalificação, reutilização e revalorização, o que corrobora com a 
defesa do turismo cultural como uma das estratégias para a preservação 
do patrimônio e dos espaços das cidades.

Parte-se da premissa que, para equacionar o desenvolvimento 
sustentável das cidades e a adequada promoção do turismo cultural, é 
essencial aliar a conservação do patrimônio material e imaterial, a busca 
pela autenticidade, assim como fortalecer a cultura local (Alvares, 2009), 
sendo que esta premissa tem relação intrínseca com a experiência turís-
tica. Enfatiza-se que a experiência turística será, cada vez mais autêntica 
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e memorável, a partir do momento que a essência das manifestações 
culturais seja tratada de forma ética e sustentável.

Reisinger (1994) considera que o turismo cultural está relacionado 
com profundas experiências culturais, sejam estas estéticas, emocionais, 
psicológicas e/ou intelectuais. Estas experiências oportunizam uma gama 
de sensações positivas e, muitas vezes, indescritíveis por parte do turista, 
sendo que o turismo cultural é um dos segmentos com grande poder 
de contribuir para o turismo de experiência. Importante esclarecer que 
não são todas as atividades vinculadas ao turismo cultural que geram 
o turismo de experiências.

O turismo de experiência despontou nas últimas décadas e não há 
consenso em sua definição, uma vez que este envolve questões subjetivas 
e possui natureza multifacetada (Ritchie e Hudson, 2009). O que está em 
questão é uma mudança de paradigma, ou seja, de um turismo passivo 
para um ativo, onde o turista passa a ser o protagonista. Além disso, o 
turismo de experiência está relacionado com a busca de experiências 
que sejam relevantes, ricas e inesquecíveis; e tem relação com o que foi 
digno de ser considerado, pelo turista, como algo que teve significado 
e/ou despertou emoções/sentimentos.

A base do turismo de experiência são os atrativos. Só que não apenas 
os atrativos, visto que estes são há séculos disponibilizados aos turis-
tas, mas não necessariamente tiveram o poder de gerar o turismo de 
experiência. Então, há outros elementos associados aos atrativos para 
tornar aquela vivência, realmente uma experiência. No entanto, é difícil 
mensurar estes elementos, pois cada turista é único, cada um tem o seu 
“olhar” e suas percepções. Alguns podem considerar algo inesquecível 
e para outros, não ter grande significado. Apesar dessa multiplicidade, 
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sabemos que a arte tem um grande potencial para despertar emoções 
e, entre estas, está o graffiti, foco deste estudo.

A Arte como Atrativo e o Turismo: reflexões sobre o graffiti na 
cidade de São Paulo

A arte, em suas mais diversas perspectivas, sempre foi elemento 
de atração, sedução e curiosidade, constituindo-se em si um atrativo 
amplamente explorado pela atividade turística. Em específico, a arte 
de rua e suas diversas vertentes sejam estas relacionadas, entre outras, 
as artes visuais, pode ser apreciada/desfrutada em distintos espaços 
da cidade. O graffiti é uma dessas expressões artísticas com grande 
potencial de ser transformado em produto turístico.

Em São Paulo, observa-se que se expande o público que visita os 
graffitis da cidade. O graffiti se torna uma nova forma de mídia, onde 
contextualiza a cidade e os acontecimentos para aqueles que o vivenciam 
e apreciam, relacionando os espaços com seus usuários (Macdowall e 
Souza, 2018). Neste âmbito, como visto nas fotografias abaixo, São 
Paulo é “conhecido por sua cena particularmente vibrante de rua e 
graffiti” (Gupta, 2015, p. 41), onde suas localidades específicas são 
consideradas como galerias de arte em espaços abertos.

Na Figura 01, é retratada uma parte mais residencial, localizada junto 
ao Beco do Batman, conhecido por suas diversas manifestações artísticas 
e por atrair turistas para, não só por suas vielas, mas também por todo o 
círculo cultural e artístico que acaba se formando por ali. As fachadas 
dessas residências acabaram sendo estetizadas juntamente com os muros 
do entorno, o que automaticamente inclui o local como pensado não 
apenas pelo tipo de construção, mas sim, por sua apresentação visual.
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Figura 01
Rua da cidade de São Paulo com modificações artísticas nas fachadas 
dos imóveis próximos ao Beco do Batman

Arquivo pessoal.

Figura 02
Empena de prédio em meio ao trânsito

Arquivo pessoal.
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Na Figura 02, é apresentada uma grande empena feita junto ao 
centro histórico da cidade. Ali, o movimento tanto de carros quanto 
de pedestres é grande e a arte chama a atenção, inclusive quando estes 
ficam parados por um bom tempo no trânsito. Além disto, o desenho 
e as cores que a compõe dão um grande contraste se comparada aos 
antigos prédios do entorno e ao excesso de cinza.

Já na Figura 03, pode-se observar um bar/restaurante, também 
localizado na Vila Madalena, muito próximo ao Beco do Batman, onde 
mesmo sendo um local mais simples, a sua fachada dá outra “cara” ao 
negócio. É possível perceber que a arte ali demonstrada chama a atenção 
para o local e muitos cidadãos acabam adentrando ao mesmo, apenas 
pela sua narrativa imagética.

Figura 03
Fachada de um bar/restaurante com graffiti

Arquivo pessoal.
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Figura 04
Empena de um prédio próximo a 25 de março

Arquivo pessoal.

O mesmo ocorre na Figura 04, localizada próxima a rua 25 de março 
e conhecida por ser uma das ruas mais movimentadas de comércio da 
cidade. Nesta empena, a arte contrasta com o excesso de fachadas e 
outdoors distribuídos pelas diversas lojas e vendedores do local. Além 
disto, esta nova modalidade de arte urbana, no local, tem chamado ainda 
mais atenção das pessoas, sendo que estas vão até esta redondeza não 
apenas pelo comércio.
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Figura 05
Manifestação de protesto por assassinato de artista negro

Arquivo pessoal.

Na figura 5, observa-se que um muro anteriormente grafitado (peda-
ços do graffiti anterior podem ser vistos, na parte de cima do muro, 
e também ao fundo) foi pintado de preto, em forma de protesto por 
um artista negro ter sido brutalmente assinado pela Polícia Militar do 
estado. Este ato que clamou pela justiça, se espalhou por outros muros 
do Beco do Batman (Tomaz & Araújo, 2020). Podemos observar várias 
frases, entre estas, que acusam os “racistas”, que suplicam para que a 
“polícia pare de nos matar” e prestam homenagens ao NegoVila, como 
era conhecido o artista assassinado.

As imagens advindas da fotografia mostram realidades, que podem 
inclusive ser compartilhadas. Deste modo, estas realidades se tornam 
uma forma de expressão e representação de informações, que expressam 
características de um lugar, exatamente quando foi feita, detectando ali 
o espaço e o tempo das informações específicas registradas (Kossoy, 
2014). As fotografias analisadas, neste trabalho, e tiradas, a partir de uma 
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observação participante, evidenciam que, quando uma região atinge todo 
o seu entorno com meios de arte urbana, proporcionam novas visões dos 
espaços. Neste sentido, locais esteticamente modificados pela comuni-
cação urbana têm atraído pessoas, não só para conviver visualmente nos 
seus espaços, mas concebendo outras atividades culturais e/ou sociais, 
sendo também locais de encontros, protestos e manifestações.

A arte de rua, em São Paulo, é uma forma estilística associada à 
sua urbanidade. Esse modo de comunicação expressa desejos e ideias 
por meio de linguagens escritas e desenhos que demonstram opiniões, 
mas que principalmente, marcam lugares e trazem visibilidade para 
áreas antes, muitas vezes “esquecidas” (Caldeira, 2012; Gupta, 2015). 
Em específico, o graffiti se tornou um tipo de arte pública tão preva-
lente, em São Paulo, que chegou ao ponto de se transformar em uma 
atração turística por si só, onde passeios são disponibilizados com rotas 
específicas para ver e conhecer pontos característicos dotados destas 
comunicações, integrando-se na produção cultural da cidade (Caldeira, 
2012).

Formadas por diversas manifestações públicas, São Paulo traba-
lha com uma imensa produção e atuação artística, na qual a própria 
cidade é tema de atividades que se apropriam do espaço urbano. Essas 
intervenções vêm transformando e rearticulando, através de uma nova 
visibilidade, as profundas desigualdades marcadas, desde sempre, 
nestes espaços. São novas configurações que acarretam mudanças 
urbanísticas e de infraestrutura, assim como serviços públicos, a locais 
antes esquecidos (Caldeira, 2012). É importante ressaltar que a arte de 
rua pode durar mais ou menos tempo e esta é uma característica que, 
muitas vezes, movimenta os espaços da cidade, pois os turistas buscam 
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ir a estes locais com uma velocidade maior para que não percam tais 
atrativos, uma vez que estes podem ser substituídos por outro tipo de 
arte (Macdowall & Souza, 2018).

Ao refletir sobre o turismo e o poder de atratividade da arte, é neces-
sário ressaltar que a paisagem urbana, desconhecida à primeira vista, se 
torna um signo que traz curiosidade intelectual sobre seus significados. 
Isto acontece, pois o usuário faz uma pausa para contemplar as formas 
de comunicação urbana e isto gera diferentes experiências. A cidade 
se torna, assim, uma vasta galeria a céu aberto e seus locais passam a 
ser associados às comunicações neles disponíveis, transformando-se 
em locais de interesse (Gupta, 2015). Este fato pode ser observado em 
vários locais da cidade de São Paulo, tendo o graffiti como atrativo.

Considerações Finais

Os meios de comunicação urbana de São Paulo, mais especificamente 
a arte de rua, oferece um fenômeno imageticamente visível que deixa a 
cidade mais autêntica. Neste âmbito, quando se preserva a arte e a cultura, 
resgata-se a “alma” das cidades, o que Barreto (2001) denomina como 
“cor local”. Desta forma, a comunicação urbana tem papel fundamental 
para (i) a formação/fortalecimento das identidades das cidades; (ii) a 
criação de significados e ressignificados de locais e (iii) a construção de 
processos de pertencimento desses espaços. Em resumo, a essência da 
cidade é sintetizada, a partir de seus fortes aspectos visuais, concedendo 
aos usuários “legibilidade” das paisagens urbanas, a partir de processos 
de relacionamento e atração entre as marcas da comunicação urbana e 
as pessoas que usufruem dos espaços das cidades (Lynch, 2006).
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As metrópoles, como é o caso de São Paulo, possuem uma multi-
plicidade de atrativos que expressam diferentes períodos históricos e 
distintos estilos artísticos. Mais que isto, exteriorizam pensamentos e 
formas de expressões de épocas diferentes. Em específico, o graffiti se 
apresenta como um atrativo turístico com forte apelo para o turismo 
cultural, assim como para potencializar o turismo de experiência. Apesar 
de ser tratado como um atrativo, reconhecermos o graffiti em sua com-
plexidade enquanto fenômeno, no qual possui práticas sociais baseadas 
em um conjunto de regras e códigos próprios, onde são estabelecidas 
novas formas de socialização entre habitantes e turistas (Macdowall & 
Souza, 2018).

O graffiti é uma arte presente em vários espaços da cidade de 
São Paulo e pode ser apreciado no espaço urbano, o que o torna aces-
sível aos mais diferentes públicos. É possível notar que em locais mais 
movimentados da cidade de São Paulo, sejam eles comerciais ou apenas 
de trânsito/passagem, as artes aplicadas às empenas atraem pessoas 
que não necessariamente iriam a estes locais por motivos econômicos 
e/ou sociais. Os locais alterados pela comunicação e pela arte urbana, 
se tornam mais atrativos para a população, além de contribuir com 
o aumento de fluxo e, muitas vezes, com o incremento do consumo, 
auxiliando no crescimento econômico destas regiões.

A comunicação urbana como produção de elementos da cidade com 
características perceptíveis e diferenciáveis, como é o caso do graffiti, 
pode despertar no cidadão a consciência cívica, ou seja, a compreensão 
racional do seu papel na cidade. Além disso, pode trazer novos significa-
dos aos espaços e novos papéis sociais, que unem grupos e estabelecem 
relações (Lynch, 2006). Por fim, ressalta-se que as relações/conexões 
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geradas pelo graffiti, como arte de rua, urbana, acessível, gratuita e 
constituída por diversos significados (sociais, políticos e culturais), 
proporcionam – ao morador, assim como ao turista, novas vivências e 
experiências nos espaços da cidade.

Referências

Alvares, D. F. (2009). Avaliação de planos-processo em áreas de 
desenvolvimento turístico [Tese de doutorado, Universidade do 
Minho]. http://hdl.handle.net/1822/9028

Barreto, M. (2001). Turismo e legado cultural. Papirus.

Caldeira, T. P. R. (2012). Imprinting and moving around: New visibilities 
and configurations of public space in São Paulo. Public Culture, 
24(2), 385-419. doi: 10.1215/08992363-1535543.

Fakhoury, R. S., & Renó, D. P. (2020). O que nos une? A comunicação 
estética do espaço e a agenda 2030. Revista Internacional de 
Comunicación y Desarrollo (RICD), 11, 109-116.

Gunn, C. A. (1994). Tourism Planning: Basic, Concepts, Cases. Taylor 
and Francis.

Gupta, S. (2015). Pixação and Tourist Appraisal. Wasafiri, 30(2), 40-46.

Kossoy, B. (2014). Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo. 
Ateliê Editorial.

Lynch, K. (2006). A imagem da cidade. Martins Fontes.

http://hdl.handle.net/1822/9028
http://10.1215/08992363-1535543


1593

meistudies

Lundberg, D. E. (1985). The Tourism Business. Van Nostrand Reinhold.

Macdowall, L. J. & Souza, P. (2018). ‘I’d Double Tap That!!’: street 
art, graffiti, and Instagram research. Media, Culture & Society, 
40(1), 3–22.

Muntañola, J. T. (2000). Topogénesis. Fundamentos de una nueva 
arquitectura. Ediciones UPC.

Pérez, X. P. (2009). Turismo Cultural: uma visão antropológica. El Sauzal, 
ACA e Revista Pasos.

Reisinger, Y. (1994). Tourist—host contact as a part of cultural tourism. 
World Leisure & Recreation, 36(2), 24-28.

Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and 
trends. Journal of Hospitality and Tourism Management, 36, 12-21.

Ritchie, J. R. B. & Hudson, S. (2009). Understanding and meeting the 
challenges of consumer/tourist experience research. International 
Journal of Tourism Research, 11(2), 111-126.

Smith, M. K. (2015). Issues in cultural tourism studies. Routledge.

Tomaz, K., & Araújo, G. (2020, novembro 30). Beco do Batman é 
pintado de preto em homenagem a artista morto por PM; irmã quer 
justiça . G1. https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/30/
beco-do-batman-e-pintado-de-preto-em-homenagem-a-artista-
morto-por-pm-irma-quer-justica.ghtml

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/30/beco-do-batman-e-pintado-de-preto-em-homenagem-a-artista-morto-por-pm-irma-quer-justica.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/30/beco-do-batman-e-pintado-de-preto-em-homenagem-a-artista-morto-por-pm-irma-quer-justica.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/11/30/beco-do-batman-e-pintado-de-preto-em-homenagem-a-artista-morto-por-pm-irma-quer-justica.ghtml


1594

meistudies

Cenários pós pandemia da comunicação do 
enoturismo de São Bento do Sapucaí

José Carlos Carreira1

Agda Carvalho2

Julia Onaga3

Larissa Mie Yoshikawa4

Luiz Gabriel de Oliveira Sarno5

Este trabalho é parte do projeto de pesquisa chamado, Entre Deri-
vas, em andamento, sobre a aplicação de derivas remotas e do design 
especulativo para projetar futuros desejáveis para a cidade de São Bento 
do Sapucaí, estância climática situada no estado de São Paulo, na Serra 
da Mantiqueira. O foco será na comunicação do turismo rural, mais 
especificamente no enoturismo, segmento emergente nessa cidade que 
vem atraindo turistas para visitações às vinícolas da região.

1. Doutor em Ciências da Comunicação - Universidade de São Paulo - (ECA- USP).
 Docente e pesquisador no Instituto Mauá de Tecnologia.
 jose.carreira@maua.br
2. Artista Visual e Curadora. Pós Doutora em Humanidades Digitais-Media Lab – 

UFG. Pós-Doutora em Artes - Instituto de Artes da UNESP. Doutora em Ciências 
da Comunicação - Universidade de São Paulo.

3. Graduanda no curso de Design do Instituto Mauá de Tecnologia- Desenvolve 
pesquisa de iniciação científica atrelada ao projeto Entre Derivas: Design e 
Conectividade no Instituto Mauá de Tecnologia.

4. Graduanda no curso de Design do Instituto Mauá de Tecnologia- Estagiária 
do Estúdio de Design do Instituto Mauá de Tecnologia, desenvolve pesquisa 
articulada com o projeto Entre Derivas: Design e Conectividade financiados 
pelo Instituto Mauá de Tecnologia. 

5. Graduando no curso de Design do Instituto Mauá de Tecnologia - Desenvolve 
pesquisa de iniciação científica articulada com o projeto Entre Derivas: Design 
e Conectividade no Instituto Mauá de Tecnologia.

mailto:jose.carreira@maua.br


1595

meistudies

Para um horizonte futuro, pós pandemia, se entende que a comu-
nicação e as mídias vão desempenhar um papel fundamental para a 
recuperação e, o que se espera, uma expansão do turismo como um 
todo nessa estância climática.

 A proposta deste estudo por fim será trazer novas reflexões sobre 
a circulação de sentido dentro do ecossistema midiático pós pandemia 
sobre o desenvolvimento da cidade e de um maior engajamento social 
por meio do turismo rural, em específico do enoturismo.

 O sistema midiático quando se apropria da metáfora do ecossistema 
faz emergir a ideia de uma comunicação na qual os meios se compa-
ram com elementos vivos que necessitam se adaptar rapidamente para 
sobreviverem e que lutam por audiência. Nesses tempos de grande 
proliferação de conteúdo e de uma batalha pela atenção da audiência, se 
faz necessário refletir sobre a complexidade do futuro da comunicação 
para divulgação do turismo da cidade em estudo, estabelecendo novos 
engajamentos sociais.

Para se projetar o futuro é primordial delimitar a que futuro se está 
referindo (Morace, 2013). Neste estudo, o futuro a ser trabalhado não 
será de previsões, mas sim fruto de uma especulação, fundamentada 
pelo design especulativo, mediante a observação netnográficas (Kozinet, 
2014), por meio de derivas remotas, ou seja, um percorrer itinerários 
aleatórios nos meios digitais referentes à cidade e seus caminhos midi-
áticos referente ao turismo rural na região, em particular o enoturismo, 
bem como, de atuais paradigmas adotados pelo órgão municipal, da 
intenção dos atores, sejam moradores, comerciantes ou turistas, da 
imaginação, criatividade e do desenvolvimento das tendências relativas 
ao turismo rural e ao enoturismo.
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No tocante ao design especulativo, toma-se como base que design 
é projeto, nesse sentido, projetar futuros é um ato de design, porém, 
para ir além daquilo que é previsível e projetar o desejável é necessário 
especular, ou seja, imaginar possibilidades, com base nas experiências, 
mas se desvinculando da realidade limitadora do presente. O design 
especulativo incentiva o imaginar e contribui para abrir novas pers-
pectivas sobre os problemas a serem solucionados, criando um espaço 
para discussão e debate sobre formas alternativas de se viver, inspirar 
e encorajar a criação de novos sentidos. “Design especulativo pode 
agir como um catalisador para coletivamente redefinir a relação com a 
realidade propiciando vislumbrar um cenário desejável para se construir 
a partir do presente” (Dunne & Raby, 2013, p. 2).

A circulação de sentido e, consequentemente dos valores do con-
sumo, ocorre a partir das conexões entre os meios, as pessoas, a cultura, 
política, sociedade, tecnologia e o ambiente, formando um ecossistema 
onde o consumidor de turismo vai em busca de experiências por ele 
valorizadas, mas certificadas por uma comunidade formada por outros 
viajantes que fazem a apologia de determinada experiência turística. 
Atualmente, é muito mais importante os likes, comentários e reco-
mendações do que a comunicação disparada pelos promotores dessas 
experiências. É a exponenciação do antigo boca-a-boca a disposição 
de qualquer interessado.

O tão utilizado funil de compra, conhecido pelo acrónimo de AIDA; 
atenção, interesse, desejo e ação; criado pelos estudiosos de marketing 
em uma época pré-conectividade, pensa o consumidor com um compor-
tamento de compra unidirecional, da atenção para ação. Porém, o que 
se observa é um grande poder dessa comunidade formada por quem já 



1597

meistudies

passou pelas experiências e agora fazem seus comentários, recomen-
dações ou não recomendações. Percebe-se que o modelo AIDA parece 
não comportar as nuances das comunidades digitais. Philip Kotler 
apresentou uma visão avançada desse modelo para adaptar o AIDA a 
era da conectividade, que ele chama de 5 (cinco) As, a saber: assimila-
ção, arguição, ação e apologia (Kotler, 2017). Essas comunidades em 
rede, parte fundamental do atual ecossistema midiático, ganha tanta 
importância quanto os fatores funcionais e emocionais das escolhas 
dos consumidores, principalmente no papel de advogados das marcas, 
a última fase dos cincos As.

Resumindo, essa pesquisa pretende trazer para discussão a importância 
das comunidades formadas no ambiente digital, no ecossistema midiático 
atual, em torno de uma experiência turística, mas que pode abranger 
outras experiências de consumo, e como essa discussão pode alimentar 
uma projeção de futuros, dentro das metodologias do design especulativo, 
para ao final fortalecer o turismo na cidade de São Bento do Sapucaí.

A Cidade

A cidade de São Bento do Sapucaí está localizada no Estado de 
São Paulo, na Serra da Mantiqueira com uma população aproximada de 
11.000 habitantes. A cidade é um dos 12 (doze) municípios do Estado 
considerado como estância climática. Essa qualificação dá a cidade um 
aporte de verba por parte do estado para a promoção do turismo na sua 
região e a possibilidade de ser denominada como Estância Turística. 
Para a cidade de São Bento da Sapucaí o turismo é fundamental

Uma arte que traz experiência e oportunidade e pode mudar vidas, 
então temos no desenvolvimento do mesmo para que seja bom 
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para a população e para os visitantes, construindo em harmonia. 
Nosso município entende o turismo como algo vivo, orgânico, e 
que precisa de atenção e cuidado constantemente. (Plano Diretor 
21/23, 2020, p. 11)

O acesso à cidade, partindo da cidade de São Paulo, da qual dista 
a 185 Km, é pelas rodovias Rod. Airton Senna, Rod. Carvalho Pinto, 
Rod. D. Pedro I e a Rod. Antônio Simões de Almeida, todas asfaltadas 
e de boa qualidade. São Bento do Sapucaí conta com 154 meios de 
hospedagem, seus principais atrativos turísticos são os naturais, como 
o Parque da Pedra do Baú, cachoeiras, mirantes, e outros tantos clas-
sificados com turismo de aventura. A cidade conta ainda com atrativos 
culturais, com destaque para o Bairro do Quilombo com sua comunidade 
voltada ao artesanato utilizando predominantemente folha de bananeira 
e a Casa da Cultura Miguel Reale. Os eventos que atraem turistas, além 
dos tradicionais feriados, são típicos da região, a se destacar a Folia 
de Reis, o Cortejo do Bloco do Zé Mané, o Encontro de Regional de 
Bonecos Gigante do Bloco do Zé Pereira, entre outros. No campo da 
gastronomia a cidade oferece 46 opções variadas desde cafés a restau-
rantes de alta gastronomia com produtos da terra. Com maior destaque 
ao turismo, a cidade decidiu, após ampla consulta com seus habitantes, 
trabalhar com as modalidades de ecoturismo, turismo rural e turismo 
de aventura (Plano Diretor 21/23, 2020, p. 72), sendo que o foco desse 
trabalho será o turismo rural, mais precisamente com a vinicultura, ou 
enoturismo, segmento da atividade turística baseado na experiência da 
degustação de vinhos, gastronomia e cultura local.
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Turismo Rural e a Vinicultura

As opções na área do turismo rural em São Bento do Sapucaí são 
baseadas na oferta de experiências que misturam a agricultura e a gas-
tronomia, com destaque para o cultivo de oliveiras e o processamento 
de azeite extra virgens especiais e, o objeto desse estudo, a vinicultura, 
que prosperou na região da Mantiqueira graças ao processo de poda 
invertida de inverno. Este processo consiste em podar a videira no 
inverno para obter a colheita entre julho e setembro.

A produção de vinhos de alta qualidade, incluindo vinhos premia-
dos, se tornou possível depois de anos de pesquisa e investimento. 
A técnica adotada é da inversão do ciclo da uva, com a prática da 
dupla poda (ciclo de Inverno). A dupla poda consiste em podar a 
videira duas vezes, de modo a jogar a colheita para o período que 
vai de julho a setembro. Como o verão brasileiro é muito chuvoso, 
com a colheita do fruto nessa época não se chegava a níveis de 
açúcar, aroma e coloração desejados para nossos vinhos. O Inverno 
do Sudeste é seco e ensolarado. Dessa forma, quando o ciclo foi 
invertido, o resultado foi conseguir maturar bem a fruta e fazer 
vinhos com o nível de qualidade (Vinícola Villa Santa Maria, 2020)

As principais vinícolas da cidade de São Bento do Sapucaí são: 
Entre Vilas, Vinícola Raízes do Baú e Vinícola Villa Santa Maria. Esse 
estudo centralizou as pesquisas nesta última para entender o cenário 
pós-pandemia do que chamamos aqui de enoturismo.

A Vinícola Villa Santa Maria nasceu de um retorno à vida do campo 
para se tornar um empreendimento de sucesso na produção de vinho 
de qualidade com uvas Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah e 
Merlot, Chardonnay e Sauvignon Blanc e, aproveitando as abelhas e as 
floradas da serra, também produzem o Hidromel. As primeiras videiras 
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foram plantadas entre 2011 e 2012. Seus vinhos, marca Brandina, é uma 
homenagem a vó Brandina, matriarca da família. A vinícola Villa Santa 
Maria, no tocante ao enoturismo, oferece uma experiência turística com-
pleta aos seus visitantes, com degustação dos vinhos, visitação guiadas 
pelos parreirais localizados nas encostas das montanhas da Serra da 
Mantiqueira e experiência gastronômica na harmonização dos vinhos 
com um cardápio adequado e uma vista exuberante da serra. O local 
fica em uma estrada de terra, que em certas condições de muita chuva 
pode apresentar dificuldades de acesso. O endereço é Estrada Municipal 
José Theotônio da Silva, s/n Bairro do Baú – São Bento do Sapucaí (SP) 
a 10 km do Auditório Cláudio Santoro em Campos do Jordão.

Seus principais meios de comunicação com o mercado do turismo são 
os digitais, com destaque para o Instagram @vinicolavillasantamaria, 
com algo em torno de 90 mil seguidores e com publicações semanais 
que geram centenas de comentários favoráveis (https://villasantamaria.
com.br); Facebook Vinícola Villa Santa Maria, com 6 mil seguidores; 
Canal no Youtube Villa Santa Maria Vinho Brandina, com 67 inscritos; 
Whatsapp (12) 99649 2728, como canal preferencial para contatos e 
e-mail contato@villasantamaria.com.br; consta ainda com traveller’s 
choice pelo site Trip Advisor com mais de 60% de avaliações entre 
ótimo e bom; bem como uma assessoria de imprensa ativa tanto para o 
turismo com para a divulgação dos vinhos, estes são comercializados 
principalmente na loja da própria vinícola e em loja virtual dentro do site. 
Para a experiência turística é necessário fazer reserva com antecedência.

A Villa Santa Maria divulga em seu site todas as atrações turísticas 
da cidade de São Bento do Sapucaí, bem como da vizinha Campos do 
Jordão, cidade que se posiciona como um dos polos turísticos de montanha 

https://villasantamaria.com.br
https://villasantamaria.com.br
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mais importantes do Brasil, com mais de 500 mil turistas por ano. Nesse 
sentido, torna-se importante destacar que muitos turistas que visitam a 
Villa Santa Maria não se hospedam em São Bento do Sapucaí, e sim na 
vizinha Campos do Jordão pelos seus maiores atrativos turísticos, pela 
grande oferta de hospedagem, mas principalmente pela falta de divul-
gação do turismo de São Bento do Sapucaí. Um dos principais indícios 
desse fato é mal-entendido, por grande parte dos turistas, de que a Pedra 
do Baú, principal atrativo turístico da cidade de São Bento do Sapucaí, 
pertence à cidade de Campos do Jordão. De qualquer forma a Vinícola 
tem um papel importante no desenvolvimento da cidade, principalmente 
na contratação, treinamento e qualificação de todos seus colaboradores, 
que são, por princípio, moradores de São Bento do Sapucaí.

Omni Social

Com o fenômeno das redes sociais percebe-se nos dias de hoje que 
não existe mais uma fronteira definida entre a vida social no mundo 
digital e a vida social no mundo real. Existem pessoas que vivem num 
ou no outro, pessoas que vivem ora num ora no outro, mas o mais 
comum é uma simultaneidade entre essas duas formas de se viver, 
entendendo viver aqui como a interação entre seres humanos. Se vive 
hoje numa mistura íntima entre digital e real, online e off-line, a ponto 
de se interpretar o digital com real, transformando a experiência de 
viver algo muitas vezes imagético, ocasionando um distanciamento da 
realidade física.

Com isso fica evidente e verificável a formação de comunidade 
digitais, ou comunidades online, desde seguidores no Instagram até 
grupos no whatsapp. No caso do turismo as comunidades digitais de 
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usuários se agrupam pelo interesse comum de compartilhar suas expe-
riências turísticas reais dentro de meios digitais, expandindo o alcance 
das opiniões, se revelando um dos principais fatores no momento de 
escolha do turista. Seja em postagens em seus próprios endereços de 
redes sociais, marcando o lugar, fazendo seus comentários, ou fazendo 
avaliações de suas experiências em plataformas específicas de turismo, 
como Booking ou Tripadvisor.

Há muito tempo a comunicação se deu conta que essas comunidades 
digitais não só influenciam decisivamente os consumidores de turismos, 
com são independentes e incontroláveis, a não ser o grupo de “influen-
ciadores” digitais, um exército de youtubers, instragammers, entre 
outros, que vendem suas opiniões em favor de quem os contrata, e que 
são também, definitivamente, opiniões que influenciam o consumidor, 
incluindo o de turismo.

Cenário Pós-Pandêmico

Por conta da pandemia de COVID 19 a atividade turística ficou 
estagnada, poucos se aventuraram durante os períodos mais críticos 
a passar por experiências turísticas, porém se prevê uma forte recu-
peração com o avanço da vacinação contra tal vírus, principalmente 
os locais ao ar livre, na natureza, com protocolos de segurança bem 
definidos e rigorosamente seguidos. O confinamento por longo tempo, 
imposto pelas medidas restritivas para impedir a proliferação do vírus, 
provocou um grande desejo de retorno à natureza. Dificilmente o setor 
vai se recuperar em um curto espaço de tempo, visto que, para voltar a 
atuar foram necessários muitos investimentos na área de biossegurança 



1603

meistudies

com a implantação dos protocolos de higiene, mas a demanda é grande, 
principalmente para o turismo local.

O turismo pós-pandemia para obter sucesso depende destes pro-
tocolos, de forte promoção e incentivo às viagens, preservação das 
empresas e dos empregos do setor com ajuda dos poderes públicos e 
uma melhoria na estrutura e qualificação dos destinos turísticos (https://
retomada.turismo.gov.br/). Neste cenário fica evidente a grande impor-
tância do ecossistema de comunicação do turismo, e principalmente 
das comunidades online, divulgando suas experiências e encorajando 
outros turistas a votarem a viajar.

Com foco no objeto de estudo desta pesquisa, pretende-se projetar 
um futuro desejável para a cidade de São Bento de Sapucaí, mais espe-
cificamente para seu setor de turismo rural e enoturismo. Para tanto será 
utilizado o estudo de caso da Vinícola Villa Santa Maria.

Design Especulativo

Pensar futuros não é algo da natureza, é uma atividade humana, pois 
somente humanos têm a capacidade de projetar uma nova forma de viver 
antevendo uma situação à frente do momento presente. Este pensar 
sempre foi uma atividade imprescindível para o desenvolvimento da 
humanidade, como as previsões meteorológicas nos primórdios da agri-
cultura ou a construção de cenários objetivando inovações tecnológicas. 
Assim o futuro é um tempo do humano e projetá-lo é imprescindível 
para sua sobrevivência. “O futuro representa uma imagem lançada 
adiante, como indica a palavra ‘projeto’, do latim pro-jectus. Projetar 
significa lançar alguma coisa em um tempo futuro. O que se lança? 
Nossa Imaginação” (Morace, 2013, p. 25).

https://retomada.turismo.gov.br/
https://retomada.turismo.gov.br/
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O pensamento futuro projetando a imaginação são parte fundamen-
tal do processo do fazer design. A qualidade desse futuro projetado, 
representado como narrativas que contam como podem ser os cenários 
nos quais produtos e serviços inovadores podem tomar forma, está rela-
cionado diretamente com a capacidade de imaginação, das intenções 
e da vontade de realizar do designer. O futuro toma forma por meio 
de uma representação, um projeto que inspira o presente a se tornar 
melhor no futuro. Sem uma representação de um futuro possível as 
inovações seguem somente o caminho das melhorias contínuas, pois 
não há o vislumbre, a visão inspiradora e orientadora da criatividade 
e a ação das pessoas em busca de seus desejos. Terreno de encontro e 
desencontro entre projetos e previsões (Morace, 2013).

Design é projeto! Por si só o design é o exercício mental de pensar 
e projetar uma solução para problemas resultante dos obstáculos que se 
impõem na satisfação de necessidades e dores de pessoas, comunidades, 
empresas, cidades, enfim, de todos. Para o bom resultado do design é 
requerido o domínio de técnicas criativas e de expressão bidimensio-
nal e tridimensional. Já o Design Thinking é o pensamento do design, 
ou seja, uma forma de organizar a atividade de projetar conforme um 
processo com as seguintes fase: em primeiro lugar é necessário uma 
imersão no ambiente onde o problema ou oportunidade se apresentam, 
ressaltando que os problemas surgem decorrente de uma necessidade 
que vem do outro, um usuário, essa imersão deve ser realizada com o 
designer se colocando no lugar do usuário, sem pré-julgamentos, com 
empatia; em seguida vem a fase de cocriação, na qual todos envolvidos 
são convidados a participarem da ideação para solução do problema; 
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por fim, vem a fase da prototipação, na qual se testa várias ideias, para 
então escolher a mais adequada e construí-la.

Projetar o futuro é utilizar o pensamento do design com a perspectiva 
especulativa, para ir além das previsões baseadas exclusivamente no 
passado e das restrições do presente, é especular, com a finalidade de 
instigar possibilidades inovadoras, imaginando outros cenários possíveis, 
nos quais é possível antever situações, especulando novas soluções para 
problemas do presente, ou aqueles ainda por vir, que sem especular 
não consegue alcançar, buscando com isso trazer possibilidades de se 
construir um futuro desejável.

Projetar o futuro é diferente de prevê-lo. Segundo Phil Balagtas, 
designer da Mckinsey, (Balagtas 2016), “Futuristas não preveem o futuro 
e sim projetam futuros possíveis” Especular sobre possibilidades e pro-
jetar cenários é design especulativo. Este termo, ao que tudo indica, foi 
adotado por Anthony Dune e Fiona Raby no final do século XX, em seus 
trabalhos no Royal College of Art’s Designing Interactions programme.

Pode-se dizer que Design Especulativo é uma forma de imaginar 
e manifestar, possibilidades com o intuito de se prepara para grandes 
desafios e contribuir para se trilhar um caminho mais desejável e res-
ponsável para o futuro (Google Design, 2019).

Design especulativo vai além de se projetar produtos e serviços 
com tecnologias novas, simples de se usar e atraentes aos seus usuá-
rios. A proposta desta forma de pensar é dispor de um ferramental para 
inspirar e criar ideias de como as coisas podem vir a ser, imaginando e 
representando futuros possíveis. O Design especulativo é operado por 
meio de análise de tendências e da criação de representações de cenários 
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ou experiências imersivas para obter opiniões e estimular discursos 
sobre um futuro possível e preferível (Google Design, 2019).

Para a pesquisa sobre o futuro da comunicação do turismo em São 
Bento de Sapucaí, com foco no enoturismo e na experiência na Vinícola 
Villa Santa Maria, será utilizado o método do Design Especulativo 
conhecido como backcasting, método este cuja principal diferença é a 
visão que se tem do futuro. Diferentemente do forecasting, método que 
prevê possibilidades futuros tendo como base o passado e o presente, o 
backcasting parte de uma visão especulativa de como o futuro poderia 
ser, sem influências de experiências passadas, projeções algorítmicas 
ou restrições do presente, incluindo às tecnológicas, para buscar, com 
imaginação, cenários possíveis, em seguida a uma construção narrativa 
deste cenário, é feito o caminho de volta ao presente, momento este 
que se considera as experiências do passado e as restrições do presente, 
mas com um ponto de vista mais criativo e instigante, desafiando o 
status quo, sempre questionando: “e se?” com o intuito de promover 
esse encontro entre o futuro desejado e o presente restritivo da forma 
mais criativa possível.

Dessa forma o processo do design especulativo pode ser sintetizado 
da seguinte forma: conhecer todas as tendências em torno do assunto, 
entender o que já se consolidou ou poderá se consolidar, esta fase 
permite identificar e priorizar tendências, em seguida se faz a projeção 
de cenários possíveis, tomando com base os drivers mais importantes 
do projeto, como cultura e sociedade, tecnologia, política e ambiente, 
para por fim realizar o backcasting, ou seja, o retorno do futuro para o 
presente considerando as experiências do passado.
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Projetando Cenários Possíveis para Comunicação

Aportando o design especulativo para se projetar cenários possí-
veis para a comunicação do enoturismo da cidade de São Bento do 
Sapucaí, tomando como objeto de estudo a vinícola Villa Santa Maria 
é em primeiro lugar feita a imersão. Uma visita à vinícola foi realizada 
para percorrer toda a experiência proposta, uma visita com espírito 
desarmado, sem preconceitos, para se derivar e se perder nas diversas 
possibilidades de boas ou más experiências turísticas. Em seguida foi 
realizada uma etnografia remota, a netnografia, pesquisa realizada no 
universo mediado por tecnologia em especial nas redes sociais da viní-
cola e nas plataformas de turismos.

Nesta fase foram percebidas dificuldades entre expectativas estabe-
lecidas no online, por meio de imagens e narrativas e a experiência real 
vivida por meio de uma jornada, que teve pontos altos, como a paisagem 
do local, a arquitetura da vinícola, as possibilidades gastronômicas e a 
degustação e pontos baixo, como a estrada de acesso, falta de sinalização 
e a necessidade de reserva, limitando o viajante que quer só conhecer 
o local e desfrutar a paisagem.

Posteriormente a netnografia foram feitas as projeções de cenários, 
o sucesso de comunicação e experiências turísticas do Vale dos Vinhe-
dos nas Serras Gaúchas contribuiu para entender possibilidades para os 
vinhedos da Serra da Mantiqueira. Nessa fase de projeção são imagi-
nadas possibilidades como o live commerce para serviços de turismo, 
utilizando o live streaming para aproximar ao máximo a expectativa da 
realidade. São imaginados também novos atrativos para a alimentar a 
comunicação, como hospedagem no local, oferecendo a possibilidade 
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de se se trabalhar na terra, colhendo uvas e contribuindo com o proces-
samento do vinho e curso dirigidos ao mundo da viticultura, algo além 
da simples degustação. A comunicação dessas experiências feitas pelos 
atores turistas é muito atrativa e ganha uma ampla perspectiva quando 
entram numa live streaming. Por fim a análise do que pode ser feito, o 
encontro do futuro projetado com o presente restritivo.

Conclusão

Essa pesquisa é parte de um projeto entre pesquisadores e alunos do 
Instituto Mauá de Tecnologia para contribuir com o desenvolvimento, 
por meio do design, da cidade de São Bento do Sapucaí. Esse trabalho 
analisou uma parte do projeto, a referente ao turismo rural desta cidade, 
considerado por seus habitantes, em conjunto com o ecoturismo e o 
turismo de aventura, muito importe e especial o enoturismo, conside-
rando os aspectos comunicacionais de emergentes vinícolas na região. 
Foi estudado em particular a Villa Santa Maria e todo seu ecossistema 
de comunicação. Foi constada a grande importância dos meios digitais 
na fase de pandemia e principalmente na recuperação pós-pandêmica.

Utilizando o design especulativo cenários foram projetados, nos 
quais a intensificação do uso das tecnologias do streaming poderá favo-
recer, em complemento a uma excelência na experiência a ser refletida 
nas opiniões das comunidades online, uma melhor adequação entre 
expectativas e realidades, online e off-line, o virtual e a realização do 
potencial do local.
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Narrativa transmídia no futebol: as estratégias de 
comunicação dos clubes brasileiros de futebol com 

maior presença digital

Fernando Jesus da Rocha1

O futebol faz parte da vida e do cotidiano do brasileiro. O esporte 
está incorporado à cultura e identidade do país Costa (1997), Helal 
(1997) e Wisnik (2008). Segundo estudo feito pela Ernst & Young, em 
2019, encomendado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o 
esporte movimenta um total de R$ 52,9 bilhões na economia, represen-
tando 0,72% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro, gerando ainda 
156 mil empregos (Mattos, 2019). Em que pese esses dados evidenciem 
a importância econômica, além do papel cultural e social que o esporte 
desempenha no país, impressiona a escassez de estudos envolvendo o 
tema “futebol” no Brasil (Costa, 1997).

A comunicação reinventa-se constantemente e fornece instrumen-
tos estratégicos capazes de fidelizar e prospectar novos torcedores no 
ambiente esportivo, que, naturalmente, tendem a gerar receita para os 
clubes (Rocha & Giacomelli, 2019). Partindo dessa premissa, este estudo 
apresenta ferramentas de comunicação estratégica para as assessorias 

1. Mestre em Comunicação Estratégica – Publicidade e Relações Públicas - e 
doutorando em Ciências da Comunicação, pela Universidade da Beira Interior 
(UBI/Portugal). Especializado em Comunicação e Marketing. Membro do Grupo 
de Trabalho Jovens Investigadores em Ciências da Comunicação, associado à 
SOPCOM - Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação.
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de comunicação dos clubes de futebol brasileiros, com foco no recurso 
de narrativa transmídia, a partir do que se conhece por Convergência 
de Mídias (Jenkins, 2009).

Deste modo, analisamos as redes sociais digitais dos dois clubes 
brasileiros de futebol com maior presença digital ao fim do ano de 2019, 
de acordo com levantamento realizado pelo Ibope Repucom (“Mais um 
título? 2019 foi o ano do Flamengo também nas redes sociais”, 2019), 
nomeadamente Clube de Regatas do Flamengo e Sport Club Corinthians 
Paulista, utilizando a análise qualitativa através de um estudo de caso 
(Yin, 2015) (Yin, 2015; Stake, 1994; Stake, 1999; Patton 1990; Mei-
rinhos & Osório, 2016), tendo como objeto campanhas institucionais 
e relevantes dos clubes referidos no mês de dezembro do ano de 2019 
nas plataformas Twitter, Facebook, Instagram e YouTube.

O Futebol no Brasil

No Brasil, o futebol é um esporte enraizado na cultura popular. 
Mais do que isso. Transcendeu essa lógica. Segundo Wisnik (2008), 
o futebol deixou de ser um mero esporte para se tornar um elemento 
social, cultural e mercadológico, presente no dia a dia e na rotina dos 
brasileiros. Helal (1997, p. 31) percebe o futebol “como um instrumento 
que permite aos brasileiros de todas as classes sociais, raças e credos, 
quebrar simbolicamente a hierarquia cotidiana, experimentando uma 
espécie de igualdade e justiça social”. É um dos motivos pelos quais 
Cegalini and Rocco Jr (2019, p. 91) afirmaram que “nenhuma outra forma 
de cultura popular motiva uma paixão tão ampla e participativa entre 
seus praticantes, torcedores e adeptos, como a que se tem pelo futebol”.
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Muito embora o Brasil pareça vocacionado para o futebol, historica-
mente o que se vê é um contraste “entre a relevância e o descaso a que 
ainda o tem relegado os nossos cientistas sociais” (Helal, 2011, p. 11), 
uma afirmação feita em 1978 que parece revestida de verdade mesmo 
40 anos depois. Sob o ponto de vista da investigação, uma das obras 
mais elucidativas para contextualizar as principais obras que abordam 
o futebol na área da comunicação, Helal (2011, p. 12), com o dossiê 
“Futebol e comunicação: a consolidação do campo acadêmico no Brasil” 
corrobora essa percepção ao demonstrar que a grande maioria de obras 
associando futebol e comunicação, têm conotação romancista, poética 
e, raramente, acadêmica.

Como um fenômeno social e cultural, o futebol encontra na internet, 
cada vez mais, um espaço de reforço de comportamento que sugere a 
extensão da paixão futebolística, construindo, segundo Silva (2015) 
uma espécie de arquibancada virtual, uma extensão das arenas de jogos 
presenciais. A internet pode aproximar torcedores e clubes e proporcio-
nar experiências imersivas, ainda que virtuais. “Apesar da proliferação 
desse comportamento por parte dos indivíduos, os clubes de futebol, em 
contrapartida, não desenvolvem suas presenças digitais com a mesma 
imersão experimentada por seus fãs”, (Silva, 2015, p. 10).

Convergência de Mídias

Henry Jenkins (2006) procurou desmistificar o termo convergência, 
que era, geralmente, muito associado à tecnologia. De acordo com o 
autor (2006, p. 29), convergência de mídias é “onde as velhas e novas 
mídias se encontram. Onde mídia corporativa e alternativa se cruzam. 
Onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem 
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de maneiras imprevisíveis”. Desse modo, portanto, convergência pres-
supõe envolvimento ativo da audiência, além de repertório variado de 
meios e conteúdo, pois visa, justamente, engajamento com o público.

Merino (2015, p. 300) esclarece que “este termo pretende descrever 
a relação entre novos e velhos meios, bem como o estabelecimento de 
sinergias entre diferentes plataformas de mídia e a própria transforma-
ção do consumidor em produtor de conteúdos”. Consumidor este que, 
como premissa da convergência de mídias, deve ter um comportamento 
migratório, buscando experiências através do fluxo de conteúdos dis-
persos em múltiplas plataformas de mídia (Jenkins, 2006, p. 29).

É preciso entender o caminho percorrido pelos recursos multipla-
taformas até chegar à narrativa Transmídia. Henry Jenkins (2006) cita, 
nomeadamente, narrativas audiovisuais como crossmedia, multiplata-
forma, intertextual e multimodalidade, como fenômenos importantes 
no desenvolvimento dos termos crossmedia e narrativa transmídia. 
Arnaut et al. (2011) acrescentam, destacando os fenômenos monomídia, 
multimídia e crossmedia como fases importantes na construção do que 
se entende, atualmente, por narrativa transmídia.

Segundo Merino (2015), crossmedia é o fenômeno multiplataforma 
que antecedeu a narrativa transmídia, destacando que essa prática já 
possuía alguma tradição e era amplamente utilizada para designar a dis-
persão de conteúdos em múltiplas plataformas, especialmente associado 
às áreas de marketing e publicidade. É uma narrativa integrada que se 
desenvolve através de múltiplas plataformas, com diversos autores, que 
deve ser consumida integralmente pelo público para experienciarem a 
história completa (Sanchez & Otero, 2012, p. 10).
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Outro fenômeno que pode ser confundido com convergência de 
mídias é a remediação, conceito desenvolvido por Bolter (2001), citado 
por Canavilhas (2012, p. 9), ao destacar que, muito embora o autor 
considere “convergência” e “remediação” conceitos parecidos, “só se 
pode falar de convergência quando o produto final é um conteúdo com 
características únicas”. O autor explica que “enquanto a convergência 
implica necessariamente uma nova linguagem que integre os conteúdos 
anteriores, a remediação pode ser uma acumulação de conteúdos de 
diferentes origens distribuídos numa mesma plataforma” (2012, p. 9), 
ou seja, a remediação tende a ser a ressonância de um mesmo conteúdo 
– ou uma série deles – aplicados às novas mídias.

A narrativa transmídia é um recurso que tem uma lógica de explorar 
a potencialidade e respeitar a característica e o perfil de público de cada 
plataforma, dispersando conteúdo em serialidade (Henry Jenkins, 2006). 
Um clube de futebol tem um grande potencial para contar e desdobrar 
as suas histórias, desde apelar à memória, com títulos, jogos inesque-
cíveis, ídolos, passando pelo contexto atual, a história de cada jogo, 
competição, atleta, a paixão dos fãs, até projeções de futuro (Rocha & 
Giacomelli, 2019).

O enriquecimento do repertório de conteúdo de um clube de futebol, 
portanto, pode ser explorado de modo a potencializar cada mídia, pla-
taforma, ponto de entrada, que circunda sua estratégia de comunicação. 
A Associação EraTransmídia entende que, para ser considerado um 
projeto transmídia, a história principal deve dispersar-se, ao menos, 
em três mídias, obtendo trocas entre as experiencias da audiência, 
completando a transversalização da jornada do usuário (Arnaut, 2015)
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Princípios da Narrativa Transmídia

Em seu blog, Henry Jenkins (2009, p. s/p), publicou o texto The 
Revenge of the Origami Unicor: Seven Principles of Transmedia 
Storytelling, onde definiu sete princípios que, aplicados, podem trans-
formar o conteúdo com o uso da narrativa Transmídia:

1. Expansão versus Profundidade: O primeiro princípio versa 
sobre a capacidade que o conteúdo tem de ser compartilhado versus a 
capacidade do espectador de explorar com profundidade o conteúdo 
do seu interesse.

2. Continuidade X Multiplicidades: É a manutenção da coerência 
na dispersão, extensões de conteúdo versus a criação de histórias parale-
las dos personagens ou de universos paralelos do seu mundo narrativo.

3. Imersão X Extração: Entrada do espectador no universo da 
história, versus utilização por parte dos fãs de fragmentos da história 
como itens de consumo.

4. Construção de mundos: Utilização de extensões transmídia que 
enriquecem o universo da narrativa principal, levando os fãs a imergir 
e apropriar-se desses elementos.

5. Serialidade: O que antes pareciam ser pedaços isolados da his-
tória dentro da narrativa principal, agora transbordou para a utilização 
em múltiplos canais.

6. Subjetividade: Extrapola a narrativa principal através de novas 
perspectivas, como a história de personagens/ídolos secundários, ins-
tigando os fãs a construírem novos caminhos.

7. Personificação: sugere a construção dialógica com os fãs, que 
podem produzir conteúdo que se tornam parte da própria narrativa.
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Buscando enriquecer as referências que possam refletir o universo 
narrativo de uma marca esportiva, trazemos abordagens de outros auto-
res sobre fundamentos que caracterizam um conteúdo transmidiático. 
Gambarato (2013, p. 89) propõe a tipificação de dez princípios para 
um conteúdo transmídia. A autora apoia-se nos estudos sobre a nar-
rativa transmídia no entretenimento, utilizando como base o conceito 
de Henry Jenkins (2009), Long (2007, pp. 70-139) e, especialmente, 
Elizabeth Strickler, diretora associada do Digital Arts Entertainment 
Lab, da Georgia State University.

1. Premissa e propósito: Se a premissa e o propósito não forem 
claros, provavelmente será uma tarefa difícil prender a atenção das 
pessoas na campanha. Situar onde se insere o projeto. Se é um conte-
údo informativo, storytelling, especial ou mercadológico (Gambarato, 
2013, p. 89).

2. Narrativa: Uma narrativa cria “um mundo e o preenche com per-
sonagens e objetos” (Gambarato, 2013, p. 90). Embora existam diferentes 
abordagens à narrativa, aqui o interesse está na direção da estrutura que 
os mundos da história evocam: enredo, tema, personagens, etc.

3. Construção do mundo: Segundo Gambarato (2013), o mundo 
que a história habita determina a própria narrativa e a possibilidade 
de expandir a história. “A história deve ser robusta o suficiente para 
suportar expansões, indo para além de uma única história” (Gambarato, 
2013, p. 91).

4. Personagens: Gambarato (2013, p. 94) sugere: “fazer do seu 
público um personagem também”. Criar personagens para histórias 
transmídia é mais do que descrever quem são, o que gostam ou não 
gostam, e como se parecem.
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5. Extensões: Uma narrativa transmídia envolve múltiplas mídias 
nas quais o mundo da história será desdobrado e experimentado 
(Gambarato, 2013, p. 95). A autora afirma que a estratégia pressupõe 
explorar os meios de comunicação social que têm os propósitos mais 
adequados àquele projeto.

6. Plataformas e gêneros multimídia: “Um projeto transmidiático 
envolve necessariamente mais de um meio e pode também abranger 
mais de um gênero” (Gambarato, 2013, p. 96). Contar histórias através 
de múltiplas plataformas, enriquecendo a experiência.

7. Público e mercado: Gambarato (2013, p. 96) defende que a 
delimitação do público é fundamental para uma experiência mais densa. 
A autora descreve quantitativamente que 75% do público é constituído 
por passivos, 20% por ativos e 5% por produtores.

8. Engajamento: Diferentes meios de comunicação podem ser usados 
para apresentar os mais variados relatos e o público pode ser chamado 
a desenvolver conteúdo junto à campanha (Gambarato, 2013, p. 97).

9. Estrutura: Conforme aponta Gambarato (2013, p. 97), “a orga-
nização de um projeto transmidiático, a disposição de seus elementos 
constituintes e como eles se relacionam entre si podem oferecer ele-
mentos concretos a serem analisados”.

10. Estética: E, por fim, Gambarato (2013, p. 98), aborda os ele-
mentos visuais e sonoros de uma campanha transmídia, que podem 
melhorar a experiência difundida através de múltiplos meios.

O Grupo de Estudos EraTransmídia, formado por profissionais 
multidisciplinares e voluntários da área de Comunicação, definiu oito 
princípios que caracterizam um conteúdo Transmídia (Arnaut et al., 
2011, p. 269 a 273):
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1. Deve partir de um conteúdo principal envolvente: Arnaut et al. 
(2011, p. 269) argumentam que “o início de um projeto em transmídia 
acontece com um conteúdo principal, seja ele história, produto, serviço, 
marca ou pessoa”, que, a partir de um conteúdo envolvente, promova 
as demais ações.

2. Ser distribuído nas múltiplas plataformas de mídia: A partir 
desse conteúdo, é necessário desenvolver ações, especialmente gerar 
veiculações distintas para cada plataforma. “É interessante que saia do 
tradicional (televisão, rádio, jornal e revista) e que, apesar de atingir 
um público grande, as plataformas não sejam utilizadas isoladamente” 
(Arnaut et al., 2011, p. 270).

3. Utilizar o melhor de cada uma delas: Em um projeto transmídia 
“as ações de mídia se encaixam umas nas outras, e se não houver um 
conhecimento profundo dos recursos de cada plataforma, o projeto não 
conseguirá explorar todo o potencial midiático” (Arnaut et al., 2011, 
p. 272).

4. Gerar interesse, possibilitando visibilidade/storytelling: Esse 
tópico demanda criatividade e inovação por parte da equipe. A história 
principal precisa gerar atenção, pois é a partir dela que se desenvolve 
todo o universo narrativo (Arnaut et al., 2011, p. 272).

5. Manter a atenção e engajamento das pessoas: Só com uma his-
tória central autêntica e interessante será possível desdobrá-la em outras 
mídias e, naturalmente, prender a atenção da audiência (Arnaut et al., 
2011, p. 272).

6. Permitir que novos conteúdos sejam produzidos: Arnaut 
et al. (2011, p. 273) apontam o desdobramento de histórias paralelas a 
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partir de um conteúdo principal que pode ser produzido pela audiência, 
garantindo a sequência da história.

7. Obter resultado positivo ou êxito: Pela lógica de integração de 
mídias é muito difícil mensurar os resultados de um projeto transmídia, 
no entanto, segundo afirmam Arnaut et al. (2011, p. 273), “investir recur-
sos financeiros em projetos transmídia pode trazer, além de resultados 
tangíveis e financeiros, resultados intangíveis, ou seja, institucionais 
ou de branding”.

8 Levar à transversalização, ou seja, tornar-se um fenômeno: 
Os autores afirmam que para potencializar “as possibilidades de expres-
são dentro de um universo de comunicação em transmídia, é necessário 
entender a diferença entre as expressões de mídia” (Arnaut et al., 2011, 
p. 273).

Ecossistema Midiático

É importante, neste contexto, definir as velhas e novas mídias. 
Arnaut (2015, p. 115) diz que as mídias tradicionais (ou convencionais) 
“são as plataformas de mídias criadas antes do surgimento da internet 
e da telefonia celular”. Ações como outdoors, jornais, telefonia fixa, 
carros sonoros, são alguns dos exemplos das velhas mídias. Já as novas 
mídias (ou mídias digitais) são muito mais abrangentes. O autor (2015) 
sugere que novas mídias pressupõem a disponibilidade de acesso sob 
demanda para um conteúdo a qualquer hora, lugar e com vestígios de 
interatividade.

Com a proliferação das redes sociais digitais, as empresas também 
passam a buscar uma conexão significativa junto aos usuários. Mais fiel, 
relevante e duradoura. É o que podemos chamar de engajamento, 
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“definido como uma manifestação comportamental dos consumidores 
para uma marca ou empresa que vai além do comportamento de compra 
(de Souza, 2012, p. 20). É diante deste axioma que determinamos as 
plataformas que perfazem este estudo.

Em um estudo recente sobre a comunicação estratégica dos clubes 
de futebol do Brasil, Rocha & Giacomelli (2019, p. 166) apresentam o 
relatório Digital da We Are Social e Hootsuite (2019), que apontam as 
plataformas digitais mais utilizadas no Brasil. 140 milhões de brasileiros 
utilizam mídias sociais, quase 70% da população do país. Os autores 
indicam dados do relatório onde 95% dos internautas utilizam a pla-
taforma YouTube, a mais acessada no Brasil, seguido do Facebook, 
com 90%, Whastapp, 89%, Instagram, 71%, FB Messenger, com 67% 
e Twitter, com 43%.

Metodologia

Realizamos um Estudo de Caso com campanhas relevantes nas redes 
sociais dos dois clubes de futebol brasileiros com maior presença digital 
no Brasil, com recolha de dados em registros eletrônicos. Yin (2015, 
p. 13) diz que estudo de caso se trata de “uma pesquisa empírica que 
investiga um fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto real de 
vida, especialmente quando as fronteiras entre o fenômeno e o contexto 
não são absolutamente evidentes”.

Baseado nos objetivos de uma pesquisa que adota a metodologia de 
estudo de caso, Stake (1998) ilustra três formas de abordagem: intrínseca, 
quando o foco da investigação é prioritariamente o corpus pesquisado, 
instrumental, quando o caso tem um interesse mais secundário, pois 
o objetivo da pesquisa mira em uma problemática ampla através do 
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caso específico, e coletivo, que será utilizado nesse trabalho, quando a 
pesquisa estuda mais de um caso a fim de se fazer uma análise macro 
do cenário (Meirinhos & Osório, 2016, p. 58).

Princípios Transmídia aplicados à Comunicação Estratégica de 
Clubes de Futebol

Considerando que não identificamos um formato que se adeque 
integralmente à abordagem do nosso estudo para a análise do conteúdo 
pesquisado, utilizamos como base pilares teóricos de cultura da conver-
gência e, especialmente, princípios que podem caracterizar um conteúdo 
transmídia, trazidos por Henry Jenkins (2009, p. s/p), Gambarato (2013, 
pp. 89-98) e (Arnaut et al., 2011, pp. 269-273) para desenvolver sete 
princípios que possam ser aplicados à comunicação estratégica de clubes 
de futebol, publicados anteriormente por (Rocha, 2020, pp. 61-63) em 
sua Dissertação de Mestrado, colaborando futuramente com a formata-
ção de projetos temáticos na área com viés profissional ou acadêmico.

1. Originalidade:

Uma campanha transmídia aplicada à comunicação estratégica no 
futebol precisa respeitar a história do clube, seu posicionamento, e partir 
de um conteúdo principal, que pode ser uma história, um produto, ser-
viço, a própria marca, um fato ou anúncio relevante, campanha social, 
de engajamento. Um clube de futebol pode explorar o seu rico universo, 
como ídolos, conquistas, torcedores, gols, estatísticas e criar um projeto 
transmídia original, que dá ressonância ao seu contexto histórico ímpar.
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2. Dispersão de Mídias

A partir de um conteúdo original, uma campanha transmidiática 
deve ser, necessariamente, veiculada em diferentes mídias. Contar uma 
história através de múltiplas plataformas de mídia enriquece o conteúdo 
e favorece o êxito da campanha. É preciso selecionar as plataformas que 
fazem sentido para a campanha, combinando o conteúdo e o público. 
Um projeto transmídia associado ao futebol precisa sair do tradicional 
(televisão, rádio, jornal e revista), sendo complementado pelas novas 
mídias, tais como as redes sociais digitais (Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram e outras), integrando os pontos de contato do clube, sejam eles 
físico, como o estádio, o museu, os consulados, os impressos, outdoors, 
lojas ou digitais, como aplicativos, plataformas e website institucional.

3. Autonomia e Integração:

Uma campanha transmidiática não apenas precisa ser veiculada em 
canais e pontos de entrada diferentes. Ela precisa ser autônoma e ter a 
possibilidade de transbordar o conteúdo em diferentes mídias, observando 
o perfil de cada público. Deste modo, não se recomenda a replicação de 
conteúdo em mais do que uma mídia. Em uma campanha transmídia, 
as ações de mídia se encaixam umas nas outras, explorando o potencial 
de cada plataforma. Essa estratégia visa expandir o universo narrativo 
da campanha. É o que Henry Jenkins (2006) chama de “Serialidade”. 
O que antes pareciam pedaços isolados da história dentro da narrativa 
principal, agora transbordou para a utilização multiplataforma.
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4. Personagens

Os personagens de uma campanha transmídia precisam estar presentes 
de modo uníssono e coerente em todos os pontos de contato. Um clube 
de futebol deve explorar o seu vasto repertório de personagens que fazem 
parte do seu universo para gerar identificação e engajamento com o 
público, sejam eles jogadores, treinadores, dirigentes, ídolos e, muitas 
vezes, o próprio público. Ou seja, o torcedor pode ser um personagem.

5. Coparticipação

A forma como o público vai se envolver com a história é um dos 
pontos mais relevantes de uma campanha transmidiática. Os torcedores 
não podem assumir um papel meramente passivo nas campanhas. Todas as 
dimensões de uma campanha transmídia estão implicadas na experiência 
que o torcedor terá ao se envolver com a história. Ao ser veiculada em 
multiplataformas, uma campanha transmídia pode convidar o torcedor 
a interagir e colaborar, desenvolver conteúdo conjunto, enriquecendo 
a história e gerando um efeito multiplicador para a campanha.

6. Storytelling

A criatividade de uma campanha transmídia é o cerne do projeto. 
Além de original, disperso em multiplataformas e autônomo, o conte-
údo de uma campanha transmidiática precisa gerar interesse, despertar 
a curiosidade e prender a atenção dos torcedores. E tudo parte de uma 
história principal envolvente. Recomenda-se, portanto, uma narrativa 
sensível, densa, leve, criativa, aplicada aos conceitos de storytelling, 
utilizando um repertório de mídias que garantem o interesse do público.
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7. Identidade Visual

Os elementos visuais e sonoros de uma campanha transmídia pre-
cisam ser produzidos de modo a melhorar a experiência e a imersão do 
público nos múltiplos meios de comunicação do clube. Os componentes 
de design da campanha precisam estar associados à identidade visual do 
clube e alinhados ao posicionamento da instituição. Interfaces, paletas 
de cores, gráficos, fontes, formas, texturas, sons, não são apenas uma 
mera ilustração do conteúdo. São parte da própria história.

Objeto de Estudo e Amostra

O objeto de estudo será as ferramentas de comunicação estratégica 
utilizadas pelos clubes de futebol brasileiros, especialmente sob a luz da 
narrativa transmídia, nas suas respectivas redes sociais digitais. Para isso, 
foram escolhidos os dois clubes brasileiros de maior presença digital de 
acordo com levantamento mensal realizado pelo Ibope Repucom, que 
apontou ao fim do ano de 2019, Clube de Regatas do Flamengo e Sport 
Clube Corinthians Paulista, como os clubes que têm mais seguidores 
em Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. As plataformas foram 
escolhidas por constarem no ranking digital dos clubes, além de também 
serem as mais utilizadas no Brasil.

Diante disso, analisamos do dia um ao dia trinta e um de dezembro 
do ano de 2019, as plataformas digitais dos dois clubes, escolhendo dois 
conteúdos de maior relevância por clube, que observe a prerrogativa 
de ter sido veiculado em, pelo menos, mais do que duas redes sociais 
digitais, a fim de avaliar o uso da narrativa transmídia na comunicação 
estratégica dos clubes de futebol brasileiros.
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Clube de Regatas do Flamengo

De acordo com dados do Ranking Digital Ibope Repucom, no mês 
de dezembro de 2019 o Flamengo registra 12.020.406 milhões de 
seguidores no Facebook, 6.242.828 milhões de seguidores no Twitter, 
6.858.930 milhões de seguidores no Instagram e 2.230.000 milhões 
de inscritos no YouTube, perfazendo um total de 27.352.164 milhões 
de seguidores nas quatro principais plataformas digitais, o clube com 
maior presença digital no Brasil (“Mais um título? 2019 foi o ano do 
Flamengo também nas redes sociais”, 2019).

As duas campanhas de maior relevância do Clube de Regatas do 
Flamengo no mês de dezembro foram relacionadas às conquistas do 
clube na temporada. A primeira, dois episódios do documentário que 
abordou o título da Copa Libertadores da América 2019 e a segunda, 
uma retrospectiva dos títulos conquistados ao longo do ano. No dia 2 de 
dezembro o emblema lançou o primeiro episódio do documentário “Por 
Dentro da Liberta”. Com o nome “Os Campeões”, o episódio trouxe 
bastidores da conquista e foco nos ídolos do atual plantel, tendo duração 
de 10min50seg, veiculado na sua integralidade no Facebook (Clube de 
Regatas do Flamengo, 2019) do clube e na conta oficial no YouTube 
(FLA TV, 2019), com o mesmo vídeo e texto nas duas plataformas.
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Figura 1
PrintScreen YouTube Oficial e Flamengo do CR Flamengo no dia 2/
dezembro/2019

Flamengo (2019a).

O clube adotou uma estratégia diferente para plataformas de comuni-
cação mais instantâneas, como Twitter (Clube de Regatas do Flamengo, 
2020k) e Instagram (Clube de Regatas do Flamengo, 2020j). Nessas 
duas redes sociais optou por colocar um teaser do capítulo “Os Cam-
peões”, com a mesma legenda e o mesmo vídeo, com 54seg para as 
duas plataformas.

Figura 2
PrintScreen Instagram e Twitter do Flamengo em 02/dezembro/2019

Flamengo (2019b).
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Em 7 de dezembro de 2019, o clube lançou nas suas plataformas 
o segundo episódio do documentário “Por Dentro da Liberta”, com o 
foco no dia da conquista do título sul-americano, em Lima, no Peru, no 
mês de novembro de 2019. A estratégia, novamente, foi semelhante ao 
lançamento do primeiro episódio. Vídeo de 50min29seg, com o episódio 
completo nas plataformas Facebook (Clube de Regatas do Flamengo, 
2020g) e YouTube (Clube de Regatas do Flamengo, 2020h), com o mesmo 
texto legenda, e teaser, com o mesmo vídeo, de 1min19seg, com texto 
legenda idênticos no Twitter  (Clube de Regatas do Flamengo, 2020c) 
e Instagram (Clube de Regatas do Flamengo, 2020d).

Outra campanha veiculada nas redes sociais de grande relevância no 
mês pesquisado foi a Retrospectiva do ano, trazendo imagens da torcida, 
gols, ídolos, títulos e trajetória do Flamengo na temporada. O conteúdo 
foi publicizado nas quatro principais mídias sociais digitais, quando 
observamos a mesma estratégia utilizada na outra campanha analisada: 
vídeo completo no Facebook (Clube de Regatas do Flamengo, 2020) 
e YouTube (Clube de Regatas do Flamengo, 2020a), com 20min25seg 
e teaser do conteúdo com hiperlink para o YouTube em Twitter (Clube 
de Regatas do Flamengo, 2020e) e chamada no Instagram (Clube de 
Regatas do Flamengo, 2020b), com vídeo resumo da retrospectiva de 
49seg e textos semelhantes.

Sport Club Corinthians Paulista

O Corinthians é o segundo clube com maior presença digital entre 
os clubes brasileiros. É o que aponta o Ranking Digital Ibope Repucom, 
no mês de dezembro de 2019. O clube tem 11.365.418 milhões de 
seguidores no Facebook, 6.043.957 milhões de seguidores no Twitter, 
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4.364.574 milhões de seguidores no Instagram e 1.070.000 milhões de 
inscritos no YouTube, um total de 22.843.949 milhões de seguidores 
nessas plataformas (“Mais um título? 2019 foi o ano do Flamengo 
também nas redes sociais”, 2019).

Figura 3
PrintScreen Twitter e Facebook do SC Corinthians em 15 de dezembro 
de 2019

(Sport Club Corinthians Paulista, 2020c)

Identificamos, durante o mês de dezembro, dois conteúdos de grande 
engajamento nas redes sociais do clube: o anúncio do jogador Luan e 
a retrospectiva do clube na temporada 2019. No dia 15 de dezembro 
o clube anunciou a contratação de Luan. Campeão Olímpico pela 
Seleção Brasileira e da Libertadores da América pelo Grêmio, foi um 
conteúdo de grande repercussão. O Corinthians utilizou apenas três, 
das quatro plataformas analisadas. Com uma foto de quando o atleta 
era criança, de camisa do Corinthians, o emblema saudou a chegada 
de um “Corinthiano desde pequeno”, nas suas contas de Twitter  (Sport 
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Club Corinthians Paulista, 2020b), Instagram (Sport Club Corinthians 
Paulista, 2020a) e Facebook (Sport Club Corinthians Paulista, 2020c), 
utilizando exatamente o mesmo texto e foto para as três plataformas. 
Não houve anúncio em vídeo na conta oficial do clube no YouTube.

Figura 4
PrintScreen Instagram do SC Corinthians em 15 de dezembro de 2019.

(Sport Club Corinthians Paulista, 2020c)

Outra campanha de grande visibilidade foi a retrospectiva da 
temporada onde o principal foco foi a conquista do 30º título do Cam-
peonato Paulista, sendo possível observar uma estratégia diferente de 
circulação do conteúdo. O clube disponibilizou um vídeo completo 
com 6min04seg com a temática da retrospectiva em três plataformas: 
Facebook (Sport Club Corinthians Paulista, 2020g), Instagram (Sport 
Club Corinthians Paulista, 2020f) e YouTube (Sport Club Corinthians 
Paulista, 2020f), com o mesmo conteúdo, vídeo e legenda. No Twitter 

(Sport Club Corinthians Paulista, 2020e), houve a divulgação de um 



1631

meistudies

teaser da retropectiva, conteúdo que também foi republicado no Insta-
gram (Sport Club Corinthians Paulista, 2020d) , mais uma vez repetindo 
vídeo, de 2min59seg e texto.

Princípios Estabelecidos para Conteúdo de Narrativa Transmídia 
Aplicados à Comunicação Estratégica no Futebol

1. Originalidade
Flamengo: Entre as campanhas de destaque, o clube lançou um 

documentário para plataforma streaming sobre a conquista da Copa 
Libertadores da América 2019. A comunicação do clube fragmentou 
o documentário em duas partes, lançando em datas distintas. Pode se 
considerar um material original, singular, distinto, focado em atender 
o seu público.

Corinthians: Na apresentação do jogador Luan, o clube utilizou 
uma foto do atleta na infância com a camisa corinthiana, um conteúdo 
que pode ser considerado original e associado à narrativa histórica do 
clube de valorizar a identificação dos jogadores.

2. Dispersão de Mídias
Flamengo: As duas campanhas analisadas cumpriram a dispersão 

de mídias. Na retrospectiva, houve circulação do conteúdo nas quatro 
plataformas analisadas: Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, assim 
como na divulgação do documentário do clube, dividido em dois episó-
dios. Em ambos casos, o conteúdo foi publicado nas quatro plataformas.

Corinthians: Na campanha de apresentação do jogador Luan houve 
uma dispersão parcial de mídias. O clube não utilizou nenhum conte-
údo associado ao YouTube. Na outra campanha, a retrospectiva 2019, 
houve dispersão de mídia nas quatro plataformas. Twitter e Instagram 
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receberam teaser do vídeo completo veiculado em Facebook, YouTube 
e, novamente, Instagram, a partir do IGTV.

3. Autonomia e Integração
Flamengo: Observando as campanhas é possível verificar, na grande 

maioria das vezes, a replicação do conteúdo utilizando estratégias seme-
lhantes. Vídeos mais curtos, em formato teaser no Twitter e Instagram, 
vídeos completos em Facebook e YouTube. Não foi possível identificar 
conteúdo autônomo em cada plataforma em uma mesma campanha. 
Houve, sim, a remediação de um conteúdo multimídia para reforço de 
divulgação.

Corinthians: Não identificamos a veiculação de conteúdos autônomos 
em nenhuma das campanhas. No anúncio do jogador Luan, o mesmo 
texto e foto foram publicados nas três plataformas que abarcaram o 
conteúdo. Na retrospectiva, o mesmo vídeo estendido foi veiculado 
em três plataformas, com o mesmo texto de legenda. De modo geral, 
houve replicação de conteúdo em todas as plataformas.

4. Personagens
Flamengo: O clube explorou à exaustão figuras emblemáticas nas 

campanhas analisadas. Na retrospectiva, ídolos da temporada contribuem 
com a narração das vitórias e conquistas. No documentário Por Dentro 
da Liberta, o primeiro episódio mostra uma roda de samba no vestiário 
após o treinamento em La Videna, Peru. Um conteúdo que mostra ape-
nas os jogadores campeões da Libertadores 2019. Na segunda parte do 
Documentário, “O Dia da Glória Eterna”, o foco segue sendo o grupo 
de jogadores que saiu vencedor, desde a saída do hotel até a festa no 
vestiário. A imagem segue sempre atrás dos personagens vitoriosos.
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Corinthians: Houve o aproveitamento de personagens importantes 
nas duas campanhas. No anúncio do jogador Luan, evidentemente, foco 
no atleta, e na retrospectiva tratando de personagens esportivos que 
tiveram bom desempenho em 2019 em todas as modalidades do clube.

5. Capacitação
Flamengo: O tema das campanhas gerou um engajamento natural 

em termos de alcance, pois focava nas conquistas recentes do clube, no 
entanto, nas duas campanhas o que observamos foi uma passividade da 
audiência. Não houve convite à audiência para contribuir com o material, 
envolver-se mais do que apenas a visualização e partilha do conteúdo.

Corinthians: Não observamos qualquer resquício de cultura partici-
pativa nas campanhas de maior visibilidade do mês. Mesmo o torcedor 
corinthiano sendo, historicamente, o núcleo do marketing do clube, não 
houve convite à participação, tampouco deu-se visibilidade a essa figura 
nas inserções das duas campanhas.

6. Storytelling
Flamengo: As campanhas diferem na caracterização da narrativa. 

Na retrospectiva, fica muito clara uma narração emocional, que vai 
contando os principais momentos do clube na temporada. Não é uma 
narrativa descritiva dos fatos, mas um recurso narrativo que conta a 
história do time durante o ano de 2019, caracterizando uma narrativa 
storytelling. No entanto, nos episódios que perfazem o documentário 
sobre a conquista da Libertadores, a comunicação do clube optou por 
sequer ter uma narração. A história é contada por uma sucessão linear de 
imagens e som ambiente, não observando princípios de uma narrativa 
storytelling, mesmo que pudesse ter sido explorado a emoção, como 
ao fim fez no conteúdo da retrospectiva.
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Corinthians: Não foi observado nas campanhas nenhuma narra-
tiva afetiva, seja ela textual ou audiovisual. Na apresentação do atleta 
Luan, a legenda é breve e, em que pese faça alusão à suposta paixão de 
infância do jogador, explora muito pouco o fato. Na retrospectiva, não 
há narração, apenas a legenda de momentos importantes expressados 
de maneira linear.

7. Identidade Visual
Flamengo: nas duas campanhas analisadas foi possível observar, 

tanto em vinhetas, legendas e cards, o respeito à identidade visual do 
clube, vermelho e preto, seu emblema, características audiovisuais que 
reforçam a identidade da entidade junto ao seu público.

Corinthians: observamos o emprego da identidade visual, especial-
mente, no vídeo da retrospectiva, que apela muito ao preto e branco, 
elementos que caracterizam a história do clube.

Conclusão

A emergência da internet proporciona à comunicação estratégica a 
possibilidade de ampliar o alcance e enriquecer o seu conteúdo através 
da potencialização de cada rede social digital, um processo de constante 
mutação e desenvolvimento que pode ser explorado pelos clubes de 
futebol para contar as suas histórias, aprimorando o seu posicionamento 
e utilizando linguagem apropriada para cada plataforma de mídia.

Visando a consecução do objetivo principal do trabalho, que foi 
avaliar o uso do recurso de narrativa Transmídia como ferramenta 
de comunicação estratégica nos canais oficiais dos clubes de futebol, 
buscamos aplicar ao conteúdo princípios estabelecidos que pudessem 
caracterizar a narrativa Transmídia. Embora tenhamos aprofundado 
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estes parâmetros nas obras de Henry Jenkins (2009) Gambarato (2013) 
e Arnaut et al. (2011), optamos por desenvolver sete princípios que 
julgamos ser apropriados para aplicar a um conteúdo de comunicação 
esportiva de clubes de futebol, a fim de, justamente, identificar o emprego 
da narrativa Transmídia em suas campanhas: Originalidade, Dispersão 
de Mídias, Autonomia e Integração, Personagens, Coparticipação, 
Storytelling e identidade Visual.

O que vimos foi a replicação de conteúdo em todas as platafor-
mas. As pequenas variações textuais que percebemos foi em Twitter 
e YouTube em função das características das plataformas. O Twitter 
tem uma limitação de caracteres e o YouTube dá destaque ao título do 
conteúdo. Destaca-se também que no Instagram o mesmo texto apli-
cado às outras redes sociais não havia hiperlink, pois também é uma 
característica da rede social, que não gera link externo em postagens. 
Esse comportamento digital implica no uso – ainda que não tenhamos 
certeza de ser propriamente uma estratégia ou uma consequência – da 
remediação de conteúdo. Foram, em sua maioria, conteúdos multimídia 
replicados em todas as plataformas de mídia.

Os clubes cumpriram alguns dos princípios estabelecidos, como a 
originalidade, dando ênfase à história de cada emblema no seu conte-
údo; a dispersão de mídias, ou seja, houve veiculação do conteúdo em 
várias plataformas digitais; nos personagens, ao explorar a imagem de 
seus ídolos; no respeito à identidade visual do clube, com elementos 
como cores e estética, no entanto, pecou essencialmente no cumpri-
mento dos princípios de autonomia e integração, ao replicar conteúdo 
nas suas plataformas, no storytelling, recurso pouco utilizado e na 
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coparticipação com os torcedores, onde identificamos uma participação 
passiva da audiência.

O que concluímos é que, geralmente, não há estratégia para o 
emprego de uma narrativa transmídia no conteúdo dos clubes de futebol. 
Na própria seleção de campanhas durante o mês de dezembro de 2019, 
buscamos as de maior relevância, supostamente elaboradas com maior 
tempo pelos gabinetes de comunicação dos clubes, justamente com o 
propósito de identificar se em um conteúdo planejado com mais preparo 
poderia haver uma estratégia de dispersão de mídias com autonomia 
e integração, conforme determina o conceito de narrativa Transmídia. 
No máximo, em poucos casos, havia teaser de vídeo em uma rede social 
mais dinâmica, como o Twitter, com conteúdo completo nas demais, 
característica que também não demonstra o uso de narrativa Transmídia.

Cabe ressaltar que não houve uma investigação a partir da perspec-
tiva dos gestores de mídia dos clubes que talvez permitisse um melhor 
entendimento das estratégias dessas instituições, de modo a perceber 
as motivações para a replicação de conteúdos em todas as plataformas. 
Por fim, como estudo futuro, sugerimos alargar a pesquisa para além do 
conteúdo veiculado nas plataformas e pontos de contato disponíveis. 
Partindo do princípio que um clube de futebol precisa se posicionar 
e gerar conteúdo de valor, seria interessante avaliar como um todo as 
estratégias digitais de uma agremiação, especialmente, no sentido de 
não resumir-se a retroalimentar o seu próprio reduto de torcedores, mas 
sim, alcançando todo o fã de futebol que pode tornar-se um consumidor 
do conteúdo ou da marca.
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Quarentena, e agora?: As narrativas jornalísticas 
sobre skate no portal Globo Esporte durante a 

pandemia de Covid-19

Monique de Souza Sant’Anna Fogliatto1

Diante de uma série de acontecimentos transformados em notícias 
no ano de 2020, uma boa parte deles estava relacionado a um fato: a 
pandemia de Covid-19. Relatada pela primeira vez ainda no último 
mês do ano de 2019 como uma “pneumonia de causa desconhecida” 
na província chinesa de Wuhan, a Coronavirus Desease (Covid) tomou 
proporções exacerbadas, se espalhando para todos os países do mundo, 
assumindo o status de “pandemia”. Apesar de não ser um inimigo desco-
nhecido, já que os primeiros relatos de infecção pelo Sars-Cov datam da 
década de 1960, a mais recente mutação destaca-se, principalmente, por 
duas principais características: alto potencial de infecção e mortalidade.

O que nos parecia, ainda no início de 2020, uma realidade muito dis-
tante, foi se desenhando à nossa frente. Em dimensões globais, segundo 
dados disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 
coletados em 11 de setembro de 2021, a pandemia do novo coronavírus 
já infectou pouco mais de 223 milhões de pessoas, levando mais de 
quatro milhões e seiscentos mil destas à óbito pela doença ou por suas 

1. Mestranda em comunicação pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
Midiática pela Universidade Estadual Paulista - UNESP.

 moniquefogliatto@gmail.com
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consequências. Se voltarmos nosso olhar para a situação brasileira, os 
números podem ser ainda mais impactantes. Destaque entre os países 
com maior número de infectados, 223 022 538, o Brasil já contabiliza 
584.678 mortos.

Muito mais do que uma questão sanitária, a pandemia gerou impactos 
nas mais variadas áreas da vida dos indivíduos, independentemente da 
localidade em que estes habitam. O cenário é caótico: inúmeros infecta-
dos e mortos, hospitais lotados, comércios fechados e crises financeiras 
e políticas até hoje marcam o cenário da pandemia nas mais variadas 
localidades pelo mundo.

Se olharmos para o mundo do esporte, o cenário não destoa. Nenhuma 
modalidade saiu ilesa aos impactos da pandemia: competições foram 
temporariamente suspensas, motivadas, principalmente, pela curva 
exponencial de casos e, sobretudo, pela declaração de pandemia emitida 
em 11 de março de 2020 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 
Aliás, sob esta perspectiva, este foi um ano de muitas expectativas, que 
foram frustradas. A principal destas talvez seja a decisão inédita pelo 
adiamento dos Jogos Olímpicos2 que seriam realizados entre 24 de julho 
e 7 de agosto de 2020, acarretada, sobretudo, pela impossibilidade de 
realização de eventos classificatórios e pela restrição ao treinamento 
dos potenciais atletas olímpicos.

Quase um ano após a decisão, apesar dos avanços científicos acerca 
da prevenção e imunização, o cenário ainda é incerto. Marcado para 

2. A decisão conjunta, tomada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) e pelo 
Comitê Organizador local, veio à público no dia 24 de março de 2020, exatamente 
quatro meses antes da cerimônia de abertura do evento. A impossibilidade do 
oferecimento de um “ambiente saudável de disputa”, uma das premissas dos 
Jogos Olímpicos Modernos, foi tomada como principal motivador para a decisão. 
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acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021, a realização do 
evento ainda é alvo de discussão entre membros da sociedade civil e 
órgãos governamentais: a curva de contágio da doença levanta questões 
quanto aos reais riscos das disputas e, sobretudo, à presença de público 
nas competições, fundamentais na “atmosfera olímpica” (Alves, 2020). 
A realidade ainda é mais impactante se olharmos para o fato de que 
a edição de 2020 prometia a estreia de cinco novas modalidades, que 
tiveram o sonho adiado3.

Diante deste cenário, procuraremos compreender como o tema 
“quarentena/adiamento”, medida preventiva de contágio da Covid 19, 
esteve presente no material jornalístico a respeito da modalidade skate 
produzido pelo portal Globoesporte.com. Amparados por uma discus-
são teórica que buscará articular as teorias discursivas francesas aos 
estudos do campo da comunicação, tentaremos olhar para o corpus 
desta pesquisa para além de uma visão dicotômica da comunicação, 
em que produtores e receptores são postos em extremos opostos, mas 
entendendo-os como sujeitos culturais ativos no processo de construção 
de sentidos e interpretações.

O Discurso nas Mídias: as instâncias para além da poética

Elemento essencial para a construção e manutenção de uma socie-
dade, o processo comunicativo foi observado, durante muito tempo, sob 
uma perspectiva reducionista e objetiva, mas igualmente importante. 

3. Em uma decisão tomada em 1 de junho de 2016, o Comitê Olímpico Internacional 
(COI) recomendou a inclusão de cinco novas modalidades para a edição dos 
Jogos Olímpicos de Tóquio, a serem inicialmente disputadas em 2020. São elas 
Escalada, Beisebol/Softbol, Caratê, Surfe e Skate (“COI recomenda incluir surfe, 
skate e mais 3 esportes na Olimpíada de 2020”, 2016). 
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Apesar do aprimoramento das discussões neste campo de estudo, estas 
correntes teóricas, consideradas pilares de sustentação para o desenvol-
vimento de estudos na área, trouxeram importantes conceitos que, vez 
ou outra, são trazidos à tona para o lançamento de novos olhares e o 
desenvolvimento de novas reflexões a respeito dos atos comunicativos.

Antes de olhar para os estudos contemporâneos, é preciso olhar para 
aqueles que estruturaram o campo da Comunicação para compreender 
de que forma sujeitos, discursos e aparatos midiáticos encontram-se 
interrelacionados. Longe de conceber a comunicação midiática como 
uma forma de dominação ou alienação, como supunham os teóricos mar-
xistas, é na teoria funcionalista que encontramos base para a discussão 
que desejamos estabelecer aqui. Atrelado às percepções behavioristas, 
advindas do campo da psicologia, e da escola filosófica positivista, o 
funcionalismo entende que, assim como a sociedade, a comunicação 
precisa funcionar como um organismo: cada sujeito, um conjunto 
deles, ou instituições, com papeis determinados, atuam em prol de uma 
comunicação eficiente.

Muito mais do que propor respostas simplificadas aos questionamen-
tos “Quem?/Diz o que?/Em que canal?/Para quem?/Com que efeitos?”, 
tal como nos propunha Harold Lasswell (1971), a escola funcionalista 
amplia os horizontes e olha para os aspectos que envolvem o “entorno” 
do ato comunicativo. Para além de “sujeitos absorventes” de um conteúdo 
estruturado para “alienar”, estes indivíduos desempenham importantes 
“funções” com base em um jogo de relações que coloca em contato os 
indivíduos, suas mediações culturais, tais como propusera mais tarde 
Jesús Martín-Barbero (1997), e o meio em que estão inseridos, mas 
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nunca se esquecendo dos papéis que lhes são atribuídos no processo 
de estabelecimento do ato comunicativo.

Longe de entender a Comunicação como resultado de uma equação 
matemática, é preciso entender que este campo é marcado pelo aspecto 
relacional. Neste sentido, todo ato comunicativo pressupõe a existência 
de sujeitos que, em um momento de partilha, interagem entre si e (re)
constroem sentidos, identidades e percepções a partir da construção de 
discursos (Rancière, 2012; Gentil, 2008). Assim, é preciso entender que 
a comunicação não se restringe às instâncias de produção e recepção, 
nem tampouco atuam de forma a “alienar” uma coletividade, mas fun-
ciona como um elemento que atua fortemente no campo das relações 
interpessoais e institucionais em uma sociedade.

Assim como qualquer produto cultural humano, a linguagem é um 
elemento significante, mas situacional. Para além da análise estrutural 
das instâncias comunicacionais, centradas nos pólos da produção e 
recepção, nos interessa aqui tratar a comunicação como resultado de 
um processo mais complexo, simbólico e situacional (Orlandi, 2017; 
Lévi-Strauss, 1989). Para adentrar no universo da comunicação midi-
ática, ambiente em que as instâncias de produção e recepção assumem 
características singulares, se faz necessário apresentar a importância 
da linguagem e a articulação desta, transformada em discurso. Todas 
essas apropriações linguísticas, e as situações em que estão envolvi-
das, são de extrema importância para compreender a importância da 
amplificação destes discursos por meio das Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TICs).

Entendido como o “mediador” da interação, o discurso é produto da 
articulação da linguagem. Diversas são as escolas teóricas que refletiram 
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sobre este termo e, de certa forma, ofereceram novas interpretações que 
foram, gradativamente, incorporadas ao termo. Dominique Maingueneau 
(2015), de uma maneira bem didática, nos oferece oito características 
constitutivas do termo “discurso” e que nos são de grande valia, prin-
cipalmente no caso aqui analisado, o discurso midiático:

1)’(...) é uma organização além da frase‘; 2)’(...) é uma forma de 
ação‘; 3)’(...) é interativo‘; 4)’(...) é contextualizado‘; 5) ‘(...) é 
assumido por um sujeito‘; 6) ‘(...) é regido por normas‘; 7)’(...) é 
assumido no bojo de um interdiscurso‘ 8)’(...) constrói socialmente 
o sentido‘. (Maingueneau, 2015, pp. 25-28)

De extrema importância para a construção dos elementos estrutu-
rantes da vida social partilhada, a articulação discursiva compreende 
“um modo de produção social; ela não é neutra, inocente e nem natu-
ral (...) é lugar de conflito, de confronto ideológico, não podendo ser 
estudada fora da sociedade” (Brandão, 2012, p. 11). É neste sentido 
que buscamos compreender a importância de voltarmos o olhar para os 
processos de desenvolvimento da comunicação midiática, entendendo 
os aparatos comunicativos como “meio técnico de produção e transmis-
são de informação e uma instituição social produtora de significados” 
(Orozco Gómez, 2005, p.29) cuja circularidade (Braga, 2006) ultrapassa 
os limites da situação comunicativa emissão-recepção.

As aproximações entre análise do discurso e comunicação midiá-
tica também estão presentes quando voltamos nosso olhar para além 
da dicotomia “emissão-recepção’’. O que vemos, no caso desta forma 
particular de comunicação, é que a “situação de enunciação” envolve 
papéis discursivos determinados aos sujeitos participantes da ação, que 
articulam a linguagem de forma a fazê-la compreensível (e de certa forma 
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interpretável) a uma coletividade ampla, que não é apenas “receptora” 
da mensagem, mas que atua de forma a ressignificá-la e fazê-la objeto 
de discussões para além do momento da interação mediada pelos meios 
de comunicação. Desta maneira, muito mais do que “alienar” ou “ins-
trumentalizar”, é preciso entender que

As pessoas produzem textos para fazer passar uma mensagem, para 
exprimir ideias e crenças, para explicar algo, para levar outras pessoas 
a fazer certas coisas ou a pensar de certa maneira (...). Mas, final-
mente, são os leitores ou os ouvintes que devem constituir o sentido 
a partir do texto, para fazer dele uma unidade comunicacional. (...) 
eles devem interpretar o texto como um discurso que faça sentido 
para si. (Widdowson, 2007, p. 6, em Maingueneau, 2015, p. 36)

Ao voltarmos nosso olhar para o âmbito da comunicação midiática, 
em que seu discurso é tomado como “texto-produto” (Maingueneau, 
2015), observamos que o papel desempenhado pelo sujeito no ato comu-
nicativo vai além do que simplesmente cumprir com o papel jornalístico 
de transmitir ou fazer com que a informação chegue a uma coletividade 
maior, ou, ainda, dos papéis simplistas de “locutor” e “alocutário” 
(Maingueneau, 2010). Quando olhamos com mais atenção, vemos que

o sujeito sempre diz de uma dada maneira, dirigindo-se a alguém, e 
o ser desse alguém interfere na própria maneira de dizer, na escolha 
dos próprios itens lexicais. Dizer é dizer-se. O sujeito é deste modo 
mediador entre as significações sociais possíveis (...) e os enunciados 
que profere em situação. (Sobral, 2020, p. 24)

Neste sentido, é preciso entender a importância de concebermos 
o “receptor” como alguém emancipado no processo comunicativo 
(Rancière, 2012), de forma a não fazer dele “mero decodificador do 
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sentido original ou intencional da obra. O receptor não é o destinatário 
de um sentido já constituído, enviado pelo autor/destinador por meio 
do texto” (Cruz, 1986, p.197). Olhando com atenção às proposições 
de Guillermo Orozco Gómez, mas não nos restringindo à linguagem 
televisiva,

Assumir o telespectador como sujeito - e não só como objeto - 
frente à TV, supõe, em primeiro lugar, entendê-lo como um ente em 
situação e, portanto, condicionado individual e coletivamente, que 
“se vai constituindo” como tal de muitas maneiras e se vai também 
diferenciando como resultado da sua particular interação com a TV 
e, sobretudo, das diferentes mediações que entram em jogo no pro-
cesso de recepção. É nesse sentido que o público da TV não nasce, 
mas se faz (Orozco Gómez, 2005, p. 28).

Produzidos para e por sujeitos, os discursos propagados através 
dos meios de comunicação colocam em questão o papel desempenhado 
pelos sujeitos no processo comunicativo “amplificado” através dos 
veículos de comunicação. Apesar de concebidos sob uma lógica ide-
ológico-mercadológica, os discursos midiáticos também trazem para 
a cena enunciativa as mediações culturais constitutivas dos sujeitos, 
sejam estes “emissores” ou “receptores”, ainda sob a lógica primitiva 
da comunicação, dos discursos (Brandão, 2012).

Este conceito, trazido à tona a partir das proposições de Jesús 
Martín-Barbero (1997) entende que os sujeitos se constituem a par-
tir das referências e inferências de seus mundos sociais partilhados, 
sendo elas as responsáveis por orientar as ações desempenhadas por 
estes indivíduos. É sob esta perspectiva que olhamos para o processo 
de comunicação midiática: munidos de sentidos constitutivos de suas 
identidades e, sobretudo, de percepções e interpretações que ultrapassam 
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àquelas “absorvidas” em seu processo de constituição social (Berger & 
Luckmann, 2014), os sujeitos passam a assumir posicionamentos que 
vão muito além do que aquele “previsto” na cena enunciativa mediada 
por aparatos midiáticos.

Entendendo o discurso como algo que extrapola as condições 
matemáticas da soma entre texto e contexto (Maingueneau, 2015), 
podemos concluir que a comunicação, para além dos meios em que 
esta é possibilitada, deve ser entendida como algo essencialmente situ-
acional, na medida em que “O sentido nunca é dado antecipadamente. 
Ele é construído pela ação linguageira do homem em situação de troca 
social.” (Charaudeau, 2013, p. 41). É a partir destas conceituações e 
articulações teóricas que procuraremos desvelar os sentidos contidos 
nos discursos midiáticos da página Globoesporte.com sobre a temática 
“isolamento” e “quarentena”.

Metodologia

Considerado um ano atípico em muitos sentidos, 2020 ficou marcado 
na história mundial como “O ano da pandemia”. No universo esportivo, 
inúmeras competições tiveram de ser canceladas ou adiadas, o que, 
indubitavelmente, se viu refletido nesta editoria específica. De uma hora 
para outra, as pautas cotidianas usuais não figuravam mais entre a grade 
noticiosa dos veículos de comunicação: a pandemia e seus impactos 
no universo dos esportes encontraram nas matérias não-factuais um 
ambiente fértil para cumprir o papel informativo do jornalismo.

A delimitação do corpus desta pesquisa é resultado de uma série 
de decisões tomadas a fim de que o recorte melhor pudesse responder 
a um questionamento condutor: “De que forma o tema quarentena/
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isolamento se fez presente nas narrativas jornalísticas sobre skate na 
página globoesporte.com?”. Para traçar o corpus desta pesquisa e, sobre-
tudo, delimitá-los com clareza, optamos pelo recorte temporal de um 
pouco menos de um ano, com publicações compreendidas entre 26 de 
fevereiro de 2020 e 12 de janeiro de 2021, a fim de abarcar um período 
representativo. Já as escolhas da modalidade e do veículo analisado são 
simples, mas igualmente relevantes: Enquanto o portal globoesporte.
com foi escolhido devido ao fato de ser a TV Globo a emissora oficial da 
transmissão dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020/2021 e da facilidade 
de acesso ao material analisado, o skate é objeto desta pesquisa por 
figurar entre as modalidades estreantes na edição Tóquio 2020/2021 e 
pelo volume de publicações encontrados sobre a temática aqui analisada.

Frente a um volume considerável de material jornalístico reproduzido 
na página analisada, 58 publicações, optamos pelo recorte “quarentena/
isolamento”, uma das principais medidas preventivas de contágio da 
Covid 19, de forma a entender como a temática se fez presente nas 
publicações da página. Optamos, ainda, por selecionar aquelas que 
continham em seu título, linha fina ou corpo de texto as palavras-chave: 
“Coronavírus”, “Covid 19”, “Quarentena” e/ou “isolamento’’, podendo 
ser apresentadas de maneira isolada ou em conjunto. Ao todo, serão 
analisadas 20 publicações que, cada uma à sua maneira, nos auxiliaram 
a responder à pergunta-problema desta pesquisa. Além disso, para deixar 
a leitura da análise mais fluida, optamos por referenciar as matérias do 
corpus de pesquisa de acordo com indicações numéricas, cujas refe-
rências constam ao final do artigo.
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Imagem 1
Matérias componentes do corpus de pesquisa

Nota. Elaboração própria coletada a partir de prints das matérias coletadas em https://
ge.globo.com/ em 26/02/2021

A Pandemia em Quatro Rodinhas: A quarentena no mundo do skate 
nas páginas do globoesporte.com

Para podermos responder ao questionamento que conduz este artigo, 
foi preciso que o material que compunha o corpus analisado fosse 
classificado em categorias de análise para, só então, olhar as produções 
noticiosas sob o viés da Análise de Discurso de linha francesa. Para tanto, 

https://ge.globo.com/
https://ge.globo.com/
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subdividimos as 20 matérias que compõem o corpus mediante o prota-
gonista que auxilia o jornalista esportivo a “contar a história” a fim de 
verificar de que forma o tema “isolamento/quarentena” é vivenciado 
por aqueles que, no discurso empregado pelo veículo analisado, são 
considerados “potenciais medalhas olímpicas”.

Antes de propriamente nos voltarmos para os casos específicos, a fim 
de compreender como as narrativas jornalísticas apresentaram o coti-
diano destes atletas em meio à necessidade de quarentena e isolamento, 
é preciso destacar um importante achado da pesquisa: o tratamento 
amplo do tema trazendo à tona atletas femininas da modalidade. Muito 
mais do que uma escolha discursiva, este fato demonstra um importante 
aspecto: em um universo esportivo predominantemente masculino e 
juvenil, despontam entre os principais “nomes” que representam o país 
em âmbito internacional atletas do sexo feminino.

Além disso, este dado se revela mais importante se atentarmos para 
o histórico da modalidade esportiva: nascida em solo californiano a 
partir de uma adaptação da prática do surfe em um período de baixas 
marés, a prática foi popularizada no país nas décadas de 1960-80 nas 
duas principais capitais brasileiras: Rio de Janeiro e São Paulo. Em um 
período ditatorial, marcado por normas sociais bastante restritivas e 
regulamentadas, esta prática foi classificada por membros da elite bra-
sileira como “subversiva” e “desviante” da ordem prevista à juventude 
da época. Além disso, por se tratar de uma prática identitária e cultural, 
com vestimentas, linguagem e modos de comportamento próprios, eram 
poucos os espaços em que as mulheres poderiam ocupar neste universo 
(Brandão, 2007, 2014; Brandão & Honorato, 2012).
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Esta foi a realidade também encontrada na análise do corpus desta 
pesquisa. Na contramão dos estigmas de uma prática “marginalizada” 
e eminentemente masculina, o que vimos foi um protagonismo “delas”. 
Dentre as 20 matérias analisadas, somente três notícias dão destaque a 
atletas do sexo masculino, sendo apenas um deles brasileiro, Gui Khury. 
Este protagonismo feminino é diversificado: ao todo, são 17 matérias 
que contam as “experiências de isolamento” de Pâmela Rosa, Letícia 
Bufoni, Rayssa Leal e Yndiara Asp, atletas consideradas “potenciais 
de medalha” brasileira na modalidade. Além das promessas nacionais, 
oito notícias trazem como protagonista Sky Brown. O critério de noti-
ciabilidade está sustentado em um fato cotidiano na vida dos skatistas, 
mas destacado devido à sua gravidade: um acidente envolvendo uma 
manobra. A importância deste destaque perpassa a discussão “O que 
a atleta faz para se preparar para as Olimpíadas na quarentena”, que 
culminou em um evento inesperado, o acidente.

Diante de um material significativo e de um tratamento amplo des-
tinado ao tema a que propomos aqui discutir, foi preciso estabelecer 
como pilares de análise algumas temáticas que, juntamente ao tema 
“Isolamento/Quarentena” foram recorrentes nas produções noticiosas 
da página globoesporte.com: “O adiamento dos Jogos Olímpicos e a 
pandemia de Covid 19”, “A adaptabilidade dos atletas em um período 
de competições adiadas” e “O processo de humanização dos atletas 
com potencial olímpico”.
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Gráfico 1
Protagonismo nas matérias sobre isolamento/quarentena

Nota. Autoria própria a partir da análise das matérias presentes no site https://ge.globo.
com/

Em um período sem competições, o conteúdo jornalístico do portal 
globoesporte.com foi sustentado, sobretudo, por quatro importantes pila-
res: “o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020”; “A pandemia 
de Coronavírus”; “A estreia do skate enquanto modalidade olímpica” 
e, talvez a mais curiosa delas, “A utilização das postagens em rede 
sociais como viés condutor da narrativa jornalística”, todos eles atuando 
conjuntamente em prol da construção da resposta ao questionamento 
“O que fazem os atletas no período de isolamento/quarentena?”.

Se voltarmos nosso olhar para uma visão mais “utilitarista” da 
comunicação, e trazermos à tona que o principal objetivo do jornalismo 
é fazer com que a informação chegue a uma coletividade considerável, 
podemos dizer que os três primeiros pilares escolhidos para estruturação 
das notícias são de extrema importância informativa. É através deles 
que os jornalistas, articulando-se das estratégias discursivas necessárias, 
apresentam a um “público-imaginado” (Orlandi, 2008) um panorama 

https://ge.globo.com/
https://ge.globo.com/
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dos impactos da pandemia no mundo esportivo e, sobretudo, através 
da articulação discursiva, revelam uma “outra face”, mais humanizada, 
dos atletas da modalidade, sem deixar de lado a responsabilidade que 
estes detêm em “tornarem-se olímpicos”.

A abordagem da temática “Adiamento olímpico”, foi tratada de 
diferentes formas a depender das intencionalidades dos responsáveis 
pela produção noticiosa. Ora abordados de forma direta, ora deixados 
serem “subentendidos” nas entrelinhas, os impactos da decisão do COI 
se fizeram presentes nas escolhas discursivas das matérias no período 
analisado. É recorrente, neste caso, o uso de expressões como “A cor-
rida olímpica do skate mudou recentemente (...). Com o adiamento das 
Olimpíadas por causa da pandemia do novo coronavírus, o skate mudou 
sua segunda janela para o dia 29 de junho de 2021” (7); Quando foram 
paralisados os torneios, ainda restavam cerca de seis etapas classifi-
catórias”(17) ou ainda em “Ela (Sky Brown) estaria tentando ganhar 
uma medalha nesta semana se os Jogos não tivessem sido adiados. 
Consciente, a menina aguarda ansiosa pela competição” (19). Quando 
adentramos na análise, é possível perceber o jogo de palavras que, mais 
do que informar ao público, também revelam subjetividades daqueles 
que produzem a notícia e que, de alguma forma, procuram informar 
através daquilo que não dizem, mas deixam subentendido.

Além disso, ao centrar o foco de análise nos aspectos relacionados 
à pandemia, encontramos expressões que revelam, para além de um 
sentimento subjetivo do atleta entrevistado ou do jornalista redator da 
matéria, uma emoção coletiva. Esta percepção está clara nos trechos 
“nestes meses de pandemia do novo coronavírus: ‘É um momento deli-
cado’” (3); Sobre o adiamento das Olimpíadas, Sky afirma que as “vidas 
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são mais importantes do que qualquer outra coisa” (12) e, “Eu estava 
muito focada, mas é o momento da gente pensar no coletivo. Acho que 
foi a melhor coisa que poderiam ter feito no momento. Não podemos 
brincar com a nossa saúde” (17). Nestas situações enunciativas, os 
sujeitos envolvidos, sejam eles atletas ou agentes noticiosos, deixam 
claro a preocupação a respeito da doença e da situação enfrentada.

O tratamento do tema “Estreia do skate como modalidade olímpica” 
aparece como uma informação complementar apenas em algumas das 
matérias que compõem o corpus desta pesquisa. Porém, o que vale aqui 
ressaltar é que, para além do destaque das competições pré-olímpicas 
classificatórias adiadas, os jornalistas se preocuparam na apresentação 
desta modalidade estreante nos Jogos Olímpicos de Tóquio. As escolhas 
discursivas atuam de forma a apenas “informar” ao leitor a respeito 
da estreia, não fazendo questão de desdobrar as explicações a respeito 
das modalidades disputadas: “O skate estreia nos Jogos Olímpicos na 
edição de Tóquio, de 23 de julho a 8 de agosto do ano que vem” (6) e 
“O skate estará no programa olímpico pela primeira vez nas Olimpíadas 
de Tóquio, adiadas para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus, 
e terá duas modalidades: Park e Street” (15 e 20).

Já o quarto pilar de sustentação dos critérios de noticiabilidade do 
período analisado está no uso das postagens em redes sociais como 
fonte para a produção de notícias. Esta escolha nos leva a uma discussão 
mais complexa, que claramente não está exposta nos textos analisados 
nesta pesquisa, mas que estão “escondidos” nas entrelinhas discursivas. 
Para tanto, é preciso trazer à tona as teorizações a respeito do “Mito do 
Herói” proposta por Joseph Campbell (2007) e que, indubitavelmente, faz 
parte também da construção do “atleta olímpico”, objeto desta pesquisa.
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Quando falamos de “atleta olímpico”, estamos trazendo à cena 
todas as narrativas mitológicas que envolvem um evento de tamanha 
magnitude, que evoca um universo de sentidos que extrapola o universo 
esportivo. Se nos apoiarmos nas teorizações de Campbell, vemos que 
o atleta olímpico, tal como o herói, cumpre uma função normativa que 
lhe é atribuída no momento em que o mesmo decide “assumir” determi-
nados papeis sociais: “um afastamento do mundo, uma penetração em 
alguma fonte de poder e um retorno que enriquece a vida” (Campbell, 
2007, p. 40). É através da escolha por adentrar nesta experiência que o 
ser, considerado “comum”, se converte em “herói” que, mais que uma 
glorificação pessoal, atua em conformidade para uma “glória coletiva”, 
alegoria que também pode ser associada ao atleta olímpico.

É sob esta perspectiva que olharemos para o material analisado. 
Se, em tempos de “normalidade”, as matérias comumente tratariam de 
feitos, ganhos e conquistas, neste “novo normal”, as produções noticiosas 
optaram por trazer uma dicotomia interessante, que ajudou a dar um 
“novo tom” às reportagens apresentadas no portal. Através, sobretudo, 
da coleta de materiais disponibilizados em redes sociais, as figuras do 
“atleta” e do “indivíduo” se colocaram face a face, o que ajudaram a 
dar “um norte” para a produção noticiosa do período.

São postos frente a frente dois aspectos: A responsabilidade em 
manter uma rotina de treinos para a disputa olímpica em meio à tempos 
pandêmicos vs. A construção do atleta como uma pessoa “comum”, 
passível de erros e que também têm seus tempos de lazer. Neste aspecto, 
destacam-se as narrativas construídas sobre quatro atletas que figuram 
no topo do ranking pela disputa olímpica: Pâmela Rosa, Rayssa Leal, 
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Letícia Bufoni e Sky Brown, possível representante do Reino Unido 
nas Olimpíadas.

No que tange ao primeiro aspecto destacado, a questão da respon-
sabilidade, algumas questões saltam aos olhos. Quando nos voltamos 
para os aspectos discursivos presentes nas narrativas produzidas, é 
possível perceber uma escolha lexical bem articulada, tal como uma 
espécie de “justificativa” para o destaque à personalidade protagonista. 
Assim, foram comuns apostos como “campeã mundial e favorita ao 
pódio dos Jogos Olímpicos de Tóquio” (1), “a maior chance de medalha 
do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio entre todas as modalidades” (14), 
para se referir à Pâmela Rosa; “estrela do skate brasileiro” (3); “Uma 
das melhores skatistas do Brasil” (16), como característica de Letícia 
Bufoni; “revelação mundial”, em referência a Rayssa Leal ou, ainda, 
“Jóia do skate” (8) e “Fenômeno”(10) para designar Sky Brown.

Todas essas denominações ajudam a reforçar os destaques dados 
à responsabilidade detida por estas personagens no caminho rumo à 
conquista da vaga olímpica e, consequentemente, da medalha inédita. 
Destacando o esforço e a adaptabilidade das atletas em circunstâncias 
adversas, as matérias buscam ora humanizá-las, ora fazê-las ainda 
mais admiradas às vistas de uma coletividade cujas dimensões foram 
potencializadas nas redes digitais. Estas apresentações discursivas, 
sobretudo, se baseiam em publicações feitas pelos próprios atletas, o 
que revela, de certa forma, uma reconfiguração do padrão emissor-re-
ceptor informacional.

Ao se munirem de postagens em redes sociais, os jornalistas estão 
reféns da subversão da lógica do “retratado” e do “retratante”: coleta-
-se como “fonte informativa” a representação feita pelo próprio atleta, 
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sendo do profissional da informação apenas o papel de usá-las a seu 
favor para produção de pautas em um período escasso de cobertura. 
Neste sentido, a visão unidirecional de emissor- mensagem-meio-re-
ceptor, em que os últimos são tomados como passivos, não é entendida 
como um fim em si mesma.

Com locais de treinamento fechados e sem campeonatos pré-olímpi-
cos, estes atletas tiveram que “levar o ambiente de trabalho” para dentro 
de casa. Inúmeros são os exemplos presentes nas matérias analisadas 
que destacam elementos inusitados usados como improviso, “Dentro 
de sua própria residência, ele (Daewon Song) usou objetos como caixas 
de sapato, pares de tênis, uma barra de ferro, entre outros, para fazer 
manobras incríveis” (2); “Enquanto isso, ele treina na pista construída 
no terreno de sua avó” (2), que também é utilizado na matéria de Rayssa 
Leal (6), alternando apenas o gênero para se referir ao personagem. Já 
no que tange ao processo de humanização, destacam-se as representa-
ções de três atletas: a primeira, Pâmela Rosa, é construída como uma 
“pessoa comum” apresentando ao público o gosto pelo jogo online Free 
Fire e outros jogos populares entre os amantes de games: “Meu user é 
complicado, não uso nada que remeta a skate, a mim ou coisa parecida. 
Ninguém sabe quem sou eu (no jogo), ou me deixa ganhar” (6). Já Letícia 
Bufoni é apresentada como uma pessoa comum através do destaque às 
atividades ligadas ao tempo “livre” da atleta: o fato de receber amigos 
famosos como Caio Castro (13) e Pedro Scooby (3) em sua residência 
ou pelo fato de andar de skate fantasiada no Halloween (16).

No caso da atleta britânica Sky Brown, o destaque ao tempo livre e 
a humanização da atleta ficam por conta de um acontecimento adverso, 
um acidente grave. A utilização discursiva de repetição de termos 
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como “menina”, “jovem” ou “apenas 11 anos” dão o tom às matérias 
analisadas nesta pesquisa. Neste caso, colocam-se frente a frente as 
construções discursivas que a exaltam e a humanizam: de um lado, o 
reconhecimento de atletas como Tony Hawk, ícone da modalidade, ou o 
destaque ao “espírito inquebrável” (10) e à “velocidade de recuperação 
da menina e com o quão bem ela lida com a dor” (10), de outro, vemos 
uma figura frágil, com saudade do irmão (10), a preocupação com a 
mãe (12) ou um simples “desvio para tomar sorvete” (10) dão o tom 
humanizador da matéria.

Considerações Finais

Construir discursos é produzir sentidos. É a partir desta perspectiva 
que procuramos olhar a comunicação midiática para além da dicotomia 
emissão x recepção. Entendendo os sujeitos enquanto ativos no processo 
comunicativo e, mais do que isso, como “produtores” de sentidos e 
interpretações a respeito de um acontecimento, vemos que o comunicar 
vai além de respostas simplificadas aos questionamentos “Quem? Diz 
o que? Para quem? Em que canal? Com que efeitos?”, mas precisa ser 
entendido como um processo que envolve sujeitos em determinadas 
posições, instituições e todo um entorno que, direta ou indiretamente, 
impacta na situação comunicativa (Bourdieu, 1997; Maingueneau, 2015; 
Orlandi, 2020; Cruz, 1986).

Mais do que centrar nas instâncias da poiesis, voltando o olhar para 
as questões institucionais que envolvem o processo de comunicação 
midiática, interessa-nos aqui centrar na importância de sujeitos ativos 
no processo comunicativo. Ao perceber que os “receptores” não são 
apenas “esponjas estáticas” no simples fato de se informar, estamos 
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concebendo, inclusive a proposta de que estes próprios podem fazer cir-
cular novos sentidos diferentes daqueles “previstos” ou, ainda, produzir 
seu próprio conteúdo. Esta percepção se faz importante, principalmente, 
ao olharmos para o corpus desta pesquisa. Em uma situação adversa de 
ausência de competições, os jornalistas se voltaram para postagem em 
redes sociais destes “potenciais atletas olímpicos” para buscar um norte 
para a produção noticiosa. Se, por um lado, esse processo foi benéfico 
para cumprir com as pautas estabelecidas neste período, abriu-se um 
questionamento quanto ao uso destas fontes, usadas, sobretudo, para que 
os próprios atletas pudessem “construir suas imagens” para o público.

A utilização destas “auto-representações” também contribuiu para 
uma narrativa de contrastes: construídos como heróis adaptáveis às 
circunstâncias adversas, perceptível pelo constante uso de adjetivos nos 
discursos construídos (“Jóia”, “Promessa”, “Esperança de medalha”), 
em determinados momentos, o foco do discurso sobre eles passa a ser 
a humanização. Na busca por responder ao questionamento “O que 
fazem os atletas em período de quarentena”, as narrativas jornalísticas 
apresentam os personagens como humanos falíveis e que, assim como 
os “indivíduos comuns”, têm seus momentos de lazer junto a amigos 
e familiares, sem deixar de lado a responsabilidade da conquista da 
vaga olímpica.

Além disso, a presença majoritária de personalidades esportivas do 
skate do sexo feminino nos apresenta uma constatação que está para 
além daquilo que é presente nos textos noticiosos analisados. Ao tra-
zer à cena figuras como Letícia Bufoni, Pâmela Rosa e até mesmo a 
anglo-japonesa Sky Brown, nota-se uma tentativa, ainda que não dire-
tamente expressa, de voltar os “holofotes” para estas atletas e trazer à 
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tona algumas questões. Em um ambiente historicamente marcado pela 
presença massiva masculina, o destaque dado às atletas revela uma 
desconstrução de um estereótipo e, mais do que isso, as coloca em 
posição privilegiada, tal qual dissesse ao público: “Prestem atenção ao 
que elas podem fazer nos Jogos Olímpicos”.
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A impressão de realidade em filmes 
de automobilismo: os casos de 

Rush – No Limite da Emoção (2013) e 
Ford vs Ferrari (2019)

Arnaldo de Freitas Vieira1

Presente desde as primeiras produções, a relação entre uma “ repre-
sentação do real” e obras cinematográficas têm sido o objeto de estudo 
de vários autores. Através dos anos, diversas questões e debates neste 
sentido tiveram como foco a questão do cinema exercer uma função 
mais próxima do real, através da utilização de técnicas de filmagem e 
captação de som, como se isto devesse ser uma marca evidente de seu 
discurso e importancia como meio de comunicação. Este trabalho nem 
de longe tem a pretensão de discutir se tais estudos estão certos ou erra-
dos mas, tendo como ponto de partida essa discussão – a representação 
do real no cinema – tecer contribuições acerca de como o cinema, em 
especial um gênero dele, filmes sobre automobilismo, podem suscitar 
essa sensação de “real” captado em película e transposto em tela, atra-
vés de determinadas técnicas do “fazer cinematográfico”. Para que isso 
seja possível de ser identificado, propomos a análise de duas produções 
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do gênero que podem ter se utilizado de tais técnicas, com efeito de 
“simular” o real. Como subproduto, tais filmes concorreriam para um 
outro efeito – uma possível mitificação dos personagens retratados, 
através de seus feitos dramatizados nas narrativas fílmicas.

Como ponto de partida, nos valemos do pensamento de André Bazin, 
crítico e teórico de cinema que entre vários estudos, se dedicou também 
à este tema, as relações de aproximação e distanciamento da impressão 
da realidade que é deixada na fotografia e no cinema. Bazin define que, 
ao contrário da fotografia, o filme seria uma forma de conservarmos 
o tempo e não somente o instante: “O filme não se contenta mais em 
conservar para nós o objeto lacrado no instante. (...) Pela primeira vez, 
a imagem das coisas é também a imagem da duração delas, como que 
uma múmia da mutação. (Bazin, 1991, p. 24). Ou seja, contrariamente 
à fotografia, o filme captaria algo com muito mais duração e sentido e 
essas características nos causariam a impressão de assistirmos repetidas 
vezes ao “real”. A fotografia poderia estar sujeita à alterações, o que 
geraria uma “ficção”. O filme não, seria algo mais próximo do “real”. 
É a partir desta conceituação que, para esta breve pesquisa, nossos 
dois objetos de pesquisa parecem nos servir pois, filmes do gênero 
automobilístico, com narrativas que contam sobre pilotos e seus carros 
extremamente velozes, projetam imagens que sabemos ser ficcionais, 
mas que através de técnicas cinematográficas provocam essa “imagem 
da duração”, na visão de Bazin.

Essas técnicas poderiam também abrir possibilidades ao espectador 
de, diante do grau de intensidade, mergulhar na diegese fílmica e con-
sequentemente despertar seu interesse pela mitologia do “herói”, piloto 
de corridas. Algumas dessas técnicas como a câmera subjetiva, o efeito 
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run-and-gun, o big close up e o plano detalhe, já seriam usualmente 
vistas em outras produções cinematográficas, mas a presença sistemática 
nestes filmes elevaria o interesse pela história dos personagens para 
além do filme, afinal, estamos diante de narrativas “baseadas em fatos 
reais” sobre esses pilotos.

Diante do problema de pesquisa exposto e de forma objetiva, o que 
se pretende analisar pode ser divido em duas partes: 1) Se a presença de 
técnicas cinematográficas que geram um “efeito do real” no espectador 
podem contribuir para a criação “mitológica” acerca dos personagens 
que têm suas vidas retratadas nas narrativas cinematográficas; 2) Se é 
possível a percepção de um padrão nas técnicas cinematográficas 
presentes em filmes de automobilismo, com a utilização de técnicas já 
citadas, como a câmera subjetiva, o plano-detalhe, o efeito run-and-gun, 
big close up, etc.

Temos por hipótese que estas técnicas servem aos dois problemas 
descritos acima: estabelecem um padrão cinematográfico para esses 
filmes e contribuem para a criação de uma “aura” de mitificação ao 
redor dos personagens retratados. Para isto, a metodologia utilizada 
será a análise crítica de filmes, proposta por David Bordwell e Kristin 
Thompson no livro A arte do cinema – Uma introdução (2013), com 
suporte técnico dos estudos de Laurent Jullier e Michel Marie no livro 
Lendo as imagens do cinema (2009), além dos estudos propostos por 
Joseph Campbell sobre os mitos e suas construções, no livro O herói de 
mil faces (2007). Também utilizaremos o pensamento de Luis Gonzaga 
Motta, para nos dar base sobre a análise das narrativas, à luz de sua 
obra Análise Crítica da Narrativa (2013). Desta forma, acreditamos 
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ser possível analisar tanto a questão técnica quanto a questão narrativa 
de ambos os filmes escolhidos.

Uma Relação entre o “Real” e o Cinema

A arte cinematográfica tem se manifestado ao logo dos anos atra-
vés de diversas formas estéticas e possibilidades narrativas. A ficção 
é uma dessas formas e possibilidades mais hegemônicas, partindo de 
uma situação que encontra eco em fatos reais para se desenvolver. 
Porém esta “realidade” de onde parte a ficção é somente um recorte, 
uma dimensão em que – todos concordamos – o que for visto na tela, 
“não aconteceu”. Contudo, ao nos aprofundarmos na questão técnica 
do cinema e lembrarmos que ele nada mais é do que a captação de 
fotogramas e a colocação deles em sequencia através do movimento, 
teremos que o “recorte” da ficção mais se relaciona com o tempo do 
que com o instante. Neste ponto recorremos ao pensamento de Bazin, 
em muito já estudado e debatido:

Os limites da tela de cinema não são, como o vocabulário técnico 
daria por vezes a entender, a moldura da imagem, mas a máscara 
que só pode desmascarar uma parte da realidade. A moldura polariza 
o espaço para dentro, tudo o que a tela de cinema nos mostra, ao 
contrário, supostamente se prolonga indefinidamente no universo. 
A moldura é centrípeta, a tela de cinema centrífuga. (Bazin, 2018, 
p. 227)

Ao fazer o contraponto entre o quadro cinematográfico e a moldura 
de uma pintura, Bazin ressalta a capacidade imagética do cinema, 
no sentido de estarmos diante de uma captura do tempo e não de um 
instante. Nossa interpretação das imagens de modo “centrifugo” nos 
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remete à reflexão sobre o que podemos vivenciar diante delas e diante 
de uma “realidade” criada pelo filme, mesmo que momentaneamente.

Para esta nossa analise, os dois filmes estabelecem muito bem seus 
“tempos” e “realidades” durante as narrativas e ambos lidam com um 
fator em comum – dramatizam situações em que os personagens pas-
saram por momentos de “superação”, ante as dificuldades em meio ao 
cenário das competições automobilísticas. Rush – No limite da emoção 
(RUSH, Alemanha/Reino Unido/Estados Unidos, 2013) se passa antes 
e durante a temporada de 1976 do campeonato mundial de Fórmula 
1. Já a narrativa de Ford vs. Ferrari, (Ford v Ferrari, 2019) acontece 
no meses que antecedem e durante a famosa corrida das 24 Horas de 
Le Mans de 1966, na França. As duas produções recriam o cotidiano 
dos pilotos e suas equipes através de locações, modelos dos carros, 
sonorização, etc., procurando estabelecer o máximo de semelhança 
– ao menos estética – com as situações que retratam. Gerard Betton 
(1987) é profícuo ao discorrer sobre a preocupação do cinema com a 
reprodução da realidade:

Desde o início do cinema, buscou-se uma reprodução cada vez mais 
fiel e completa da realidade: cenários dando uma imagem exata da 
natureza, com numerosos detalhes da existência cotidiana, sonori-
zação e linguagem do dia-a-dia; posteriormente, a cor, o relevo, à 
duração real do acontecimento. A imagem fílmica suscita certamente 
um sentimento de realidade no espectador, pois é dotada de todas 
as aparências da realidade. Mas o que aparece na tela não é a rea-
lidade suprema. (...) o que aparece é um simples aspecto (relativo 
e transitório) da realidade, de uma realidade estética que resulta da 
visão eminentemente subjetiva e pessoal do realizador. (Betton, 
1987, p. 09)
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Esta “visão eminentemente subjetiva e pessoal do realizador” – 
diretores e produtores – não é por acaso. Parte-se do pressuposto que, 
ao menos na questão estética, quanto mais próximo dos “fatos reais” os 
quais o filme se baseia, mais intenso será o nível de credibilidade dado 
pelo espectador. O ilusionismo do cinema pode, logicamente, gerar 
imagens através de efeitos especiais, mas a acuidade e proximidade com 
as condições concretas por onde os fatos se desenvolveram é percebida 
pelo espectador. E isso acaba sendo um diferencial de qualidade entre 
as produções.

Jean-Claude Bernadet (2000) igualmente conceituou sobre esta ques-
tão, do que seria essa “impressão de realidade” nos filmes, atribuindo a 
ela o relativo sucesso de obras fílmicas ao longo do tempo:

A ilusão de verdade, que se chama impressão de realidade, foi pro-
vavelmente a base do grande sucesso do cinema. Este dá a impressão 
de que é a própria vida que vemos na tela, mesmo quando se trata de 
algo que sabemos não ser verdade. Junta-se a técnica e a arte para 
realizar o sonho de reproduzir a realidade. (Bernardet, 2000, p. 13)

Pela sua definição, o filme se tornaria mais “real” quando associa a 
capacidade de reproduzir o cotidiano (esteticamente) com técnicas de 
filmagem que simulam o que vemos através de nossos olhos. De modo 
mais teórico, nos referimos às marcas da enunciação, que não se ocultam 
ao espectador, se revelam a ele, como a “câmera tremula” que produz 
o efeito de inserir o olhar do espectador em primeira pessoa – a câmera 
subjetiva – numa cena dentro de um cockpit de um carro de fórmula 1, 
ou o borrão dos cortes de cena de carros em alta velocidade durante as 
disputas em uma corrida. Tais exemplos serviriam como “coeficientes de 
realidade”, artifícios que mesmo se sabendo tratar de técnicas, inserem o 
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espectador em uma pista, fazendo-o ter uma experiência quase imersiva 
dentro de um carro a 200 km por hora.

Passamos agora a analisar os filmes objetos deste trabalho, à luz 
do contexto de suas narrativas e principalmente, analisando suas cons-
truções como “simulações” de um real fascinante, capaz de construir 
mitos e acelerar emoções.

Rush – No Limite da Emoção (Rush), Alemanha, Reino Unido e 
EUA, 2013

Como já dissemos, o filme retrata os fatos que ocorreram durante 
o campeonato mundial de Fórmula 1 de 1976, que envolveram dois 
pilotos, Niki Lauda e James Hunt. A narrativa tem início tempos antes, 
explicando a origem da rivalidade entre os dois, ainda nas categorias de 
base do automobilismo europeu, desenhando dois perfis bem distintos: 
Lauda sendo metódico, perfeccionista, técnico e avesso à aura de bada-
lações que acompanhava a carreira dos pilotos. Já Hunt, um bad boy 
impulsivo e desleixado que possuía enorme talento tanto para as pistas 
quanto para relacionamentos, aproveitando ao máximo os benefícios 
que a fama e a carreira poderiam lhe proporcionar. Essa dualidade é 
exposta durante toda a narrativa, mas sem apelar para o caminho natural 
das produções em rotular quem é o mocinho e quem é o vilão. O filme 
se concentra na delimitação das histórias dos corredores e seus perfis 
psicológicos, mas principalmente nas motivações de ambos para a 
atividade e principalmente, para a rivalidade.
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Figura 1
Representações de James Hunt e Niki Lauda

Capturas de tela do Blu-Ray do filme Rush, No Limite da Emoção. Direção de Ron 
Howard e produção de Andrew Eaton, Eric Fellner, Brian Oliver, Peter Morgan, 
Brian Grazer e Ron Howard. Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, 2013, son., 
col., 122m.

Com efeito de ilustrar essas “qualidades” de ambos os pilotos, o 
diretor Ron Howard lança mão de algumas técnicas cinematográficas 
em determinadas cenas do filme. Uma delas é quando Hunt se pre-
para “mentalmente” para o Grande Prêmio de Mônaco. O espectador 
acompanha o personagem dentro de sua mente, visualizando o circuito 
e decorando as manobras necessárias para a realização de uma volta 
dentro de um carro de Fórmula 1. Com duração de 25 segundos, a cena 
é coberta pela voz over do personagem narrando tais manobras, com 
cortes que indicam a alternância entre a imagem estabelecida na mente 
do personagem – e a inserção do olhar do espectador em primeira pes-
soa – e dele deitado em uma oficina, ao lado do carro.
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Figura 2
O espectador dentro da mente de Hunt, memorizando o Circuito de 
Mônaco

Capturas tela do Blu-Ray do filme Rush, No Limite da Emoção. Direção de Ron Howard 
e produção de Andrew Eaton, Eric Fellner, Brian Oliver, Peter Morgan, Brian Grazer 
e Ron Howard. Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, 2013, son., col., 122m.

Figura 3
A câmera subjetiva: “efeito de real” que exibe o heroísmo dos personagens

Capturas tela do Blu-Ray do filme Rush, No Limite da Emoção. Direção de Ron Howard 
e produção de Andrew Eaton, Eric Fellner, Brian Oliver, Peter Morgan, Brian Grazer 
e Ron Howard. Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, 2013, son., col., 122m

Esta câmera subjetiva, que carrega o olhar do espectador para den-
tro do olhar do piloto, será recorrente durante toda a obra cinemato-
gráfica, principalmente nos momentos de recriação das disputas entre 
os personagens dentro das pistas. Sua presença é notada em planos 
que enquadram tanto Hunt quanto Niki dentro de seus carros, em alta 
velocidade, diante de situações em que seus esforços técnicos diante 
das máquinas seriam extremamente exigidos, o que nos leva à hipótese 
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de que tais imagens reforçariam as características “heroicas” de ambos 
ante às situações enfrentadas. Algo que sugeriria o tom de superação dos 
limites humanos normais e os colocaria como atletas de alto rendimento 
na modalidade automobilismo.

Outra técnica cinematográfica muito presente é a run-and-gun, 
efeito que “suja” a imagem, exibindo um borrão na tela, ao filmar um 
movimento ou ação dos personagens. Tal estilo é melhor definido pelos 
professores de estudos cinematográficos da Universidade de Sorbone, 
na França, Laurent Jullier e Michel Marie, na obra Lendo as Imagens 
do Cinema (2009):

O efeito clipe, ao longo de todo o filme, entra em concorrência com 
o que foi convencionado chamar, desde o início dos anos 2000, de 
estilo run-and-gun (literalmente “correr e atirar”). Essa prática, que 
pertence ao grande grupo das práticas lo-fi (práticas que desconfiam 
dos excessos da alta tecnologia), remete ao jornal televisivo e, mais 
globalmente, a todas as práticas amadoras de filmagem em vídeo 
que o público se habitou a interpretar como marcas de autenticidade. 
O estilo run-and-gun provoca, pelo reflexo cultural, a leitura das 
imagens à maneira de “crença” – a mesma maneira em que lemos 
as reportagens de guerra (...) “Como a imagem é suja, isso quer 
dizer que ela é verdadeira”, se poderia dizer, como um resumo do 
run-and-gun. (Jullier & Marie, 2009, pp. 258-259)

No caso de Rush – No Limite da Emoção, este efeito surge conco-
mitantemente às imagens em câmera subjetiva do pilotos, inserindo o 
espectador do lado de fora dos carros, como se os estivesse assistindo 
correr nas pistas, em altas velocidades, a ponto de não conseguir iden-
tificá-los, sendo somente possível se ver um desfoque dos veículos em 
razão de sua velocidade. Para efeitos de comparação, observemos uma 
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imagem gerada no filme (figura 08) com uma fotografia real de um 
veículo automobilístico (figura 09) em uma pista de corridas:

Figura 4
Efeito run-and-gun em Rush, em comparação com foto real de um 
carro de corrida

Imagem esquerda - Captura de tela do Blu-Ray do filme Rush, No Limite da Emoção. 
Direção de Ron Howard e produção de Andrew Eaton, Eric Fellner, Brian Oliver, 
Peter Morgan, Brian Grazer e Ron Howard. Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, 
2013, son., col., 122m
Imagem da direita - https://images.app.goo.gl/QmR4JywAmi42S7Sj8

Fica evidente a semelhança entre a imagem ficcional e a real 
(mesmo que a ficcional muito provavelmente tenha sido feita através 
de recursos digitais). Porém no filme, esse efeito é repetido à exaustão 
durante a montagem, em especial nas sequencias de corrida. Mas isso 
não altera o ritmo do filme, muito menos sua função narrativa durante 
a própria montagem, que seria de gerar a impressão de velocidade e 
perigo. Ao contrário. Tomando por base os pressupostos de Bordwell 
e Thompson (2013), os cortes de imagens com esses efeitos, somados 
a outros como a câmera subjetiva e o big close up, contribuiriam para 
o ritmo cinematográfico:

https://images.app.goo.gl/QmR4JywAmi42S7Sj8
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O ritmo cinematográfico como um todo deriva não apenas da mon-
tagem, mas também de outras técnicas cinematográficas. O cineasta 
se vale do movimento na mise-en-scène, da posição e do movimento 
da câmera, do ritmo do som e do contexto geral para determinar o 
ritmo da montagem. Contudo, o padrão das extensões dos planos 
contribui consideravelmente para o que reconhecemos intuitivamente 
como ritmo de um filme. (Bordwell & Thompson, 2013, p.358)

Fechando o conjunto de técnicas que citamos anteriormente, tratare-
mos em especial a questão do big close up como uma das técnicas para 
esse “efeito de real” nos filmes de automobilismo, a seguir.

Ford vs. Ferrari (Ford v Ferrari), EUA, 2019

Não é de hoje que pilotos de automobilismo figuram no imaginário 
popular como pessoas “diferentes” dos padrões e que até um passado 
não muito remoto, demonstravam possuir um deliberado senso de 
irresponsabilidade, flertando com o perigo dentro de bólidos, muitas 
vezes com pouca segurança. Também não é de hoje que muito dessa 
“imagem” foi construída e amplificada pela grande imprensa, ao rela-
tar os feitos dos pilotos em circuitos ou competições internacionais. 
A própria nomenclatura da atividade, “piloto”, já nos remete a algo que 
transpira certa capacidade diferenciada entre os “normais”. O dicionário 
Michaelis (2021) define que Piloto seria o profissional “encarregado de 
testar aviões, carros de corrida, protótipos de automóvel etc., a fim de 
avaliar um novo motor ou outras inovações.” Derivaria do verbo pilotar, 
originário do grego antigo pedotes, expressão que designava a pessoa 
que controlava um barco, através dos remos ou pelo leme. No latim, 
a palavra se tornou pilotus, designação para aquele que manobrava 
as embarcações marítimas. Pilotar, portanto, tem sua origem em uma 



1680

meistudies

ação que exige uma certa habilidade – a de colocar uma embarcação 
em movimento, manobrando-a.

Por óbvio não tratamos aqui de embarcações, mas sim de carros 
de corrida. E é necessário também diferenciar a atividade de pilotar 
da de dirigir. “Dirigir” igualmente tem origem no latim, dirigere, que 
significaria “endireitar”, “direcionar”, “orientar” e seria utilizada para 
definir a ação daquele que guiava carroças puxadas por tração animal, 
orientando o caminho por onde o veículo transitaria. A evolução his-
tórica das carroças movidas à força animal é o carro e deste, o avião. 
Contudo, semelhante às embarcações, carros e aviões não se movem sem 
a intervenção do ser humano no controle dos motores e sua propulsão 
(o que nas carroças é feito por cavalos). Em razão disto, dirigir seria 
somente a ação corriqueira de “guiar pelo caminho”. À capacidade de 
dominar o movimento, a aceleração e a parada de um veículo, dá-se o 
nome de pilotar.

E é justamente este o cerne da questão que nos interessa analisar no 
filme Ford vs. Ferrari (2019), a capacidade de pilotar dos personagens. 
A narrativa se concentra na história dos pilotos Ken Miles e Carrol Shelby, 
ambos exímios profissionais de automobilismo que em 1966, venceram 
com um carro-protótipo desenvolvido pela já histórica fabricante nor-
te-americana de carros, Ford, a imponente Ferrari, fabricante italiana 
de carros que mantinha hegemonia de vitórias durante as 24 horas de 
Le Mans, a mais importante competição de automobilismo da época.

No filme, Shelby já está aposentado das pistas. Ele mesmo já havia 
corrido nas 24 Horas de Le Mans – a mais antiga e duradoura prova de 
resistência de carros esportivos do planeta, que acontece desde 1923 – 
e sabia da superioridade técnica da Scuderia Ferrari, de propriedade 
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do também ex-piloto e construtor de carros Enzo Ferrari. Agora como 
construtor e vendedor de veículos personalizados, Shelby enfrenta difi-
culdades financeiras para manter seu negócio até o momento em que 
é procurado por Lee Iacocca, então diretor de marketing das empresas 
Ford, com a proposta de construir um carro inovador, capaz de bater a 
hegemonia da Ferrari. Shelby aceita, monta uma equipe de engenheiros 
e designers e contrata aquele que na sua visão seria o melhor mecâ-
nico e piloto de testes disponível, o inglês Ken Miles. Dessa junção de 
propósitos, surge o Ford GT40, carro que não só venceu nas 24 Horas 
de Le Mans de 1966 – e pelos quatro anos seguintes – como se tornou 
icônico e divisor de águas para a indústria de carros esportivos daí em 
diante, tanto pelo design quanto pela arquitetura do motor e mecanis-
mos internos.

O filme, dirigido por James Mangold – cineasta experiente em filmes 
de ação – recebeu quatro indicações ao Oscar em 2020, vencendo duas: 
melhor edição de som e melhor montagem. Esta inclusive, foi a que 
nos chamou mais a atenção para esta análise pois é justamente nela e 
na forma como ela apresenta ao espectador a técnica do big close-up, 
que repousa nossa hipótese de “efeito do real” e consequentemente, a 
elevação do poder “mitológico” do personagem Ken Miles. Suas “habi-
lidades” ao pilotar carros de corrida são demonstradas em várias cenas 
durante o filme, porém sempre respeitando uma lógica: 1) Câmera 
subjetiva externa ao carro; 2) Big close-up no personagem pilotando; 
3) Cortes rápidos de planos-detalhe do personagem na troca de marchas 
ou pisando no acelerador. Vejamos duas ocasiões em que isso ocorre:
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Figura 5
Técnicas cinematográficas em Ford vs. Ferrari: “efeito de real” e 
mitificação

 Capturas de tela do Blu-Ray do filme Ford vs. Ferrari. Direção de James Mangold e 
produção de Peter Chernin, Jenno Topping e James Mangold. Estados Unidos, 2019, 
son., col., 152m.

A primeira sequência acontece aos 16 minutos e 25 segundos. Miles 
compete com um carro próprio em um circuito regional e seu embate 
é com outro piloto que na própria pista, o ironiza por este estar com o 
vidro do carro quebrado. Por conta de um outro carro com problemas à 
sua frente, ele perde posições e faz uma corrida de recuperação. Os cor-
tes ilustram todo seu domínio e controle de Miles sobre o veículo, seu 
conhecimento sobre a pista e sobre os demais competidores. Ao final 
ele cruza a linha de chegada em primeiro, vencendo a prova.

A segunda sequência escolhida acontece aos 94 minutos e 15 segun-
dos, quando Miles está pilotando um dos modelos fabricados por ele 
e sua equipe nas 24 horas de Daytona, outro circuito importante para 
as corridas da época, mas que na ocasião serviu como teste para que a 
Ford escolhesse qual modelo correria nas famosas 24 horas de Le Mans. 
A disputa não é mais contra outro piloto, mas interna, contra outra 
equipe de mecânicos da fabricante de carros. Ao receber a sinalização 
de Carrol Shelby, na lateral da pista, de que poderia acelerar ao máximo 
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o carro, Miles dispara vencendo a disputa. A lógica na montagem das 
imagens é a mesma da anterior:

Figura 6
A repetição da montagem cinematográfica ilustrando as qualidades 
do personagem

Capturas de tela do Blu-Ray do filme Ford vs. Ferrari. Direção de James Mangold e 
produção de Peter Chernin, Jenno Topping e James Mangold. Estados Unidos, 2019, 
son., col., 152m.

A mesma montagem comparecerá no filme em sua etapa final, em 
ao menos mais outras três ocasiões, quando há a reprodução de situa-
ções vividas pelo personagem durante a prova de Le Mans. Os cortes, 
extremamente rápidos, não chegam a causar no espectador o efeito 
run-and-gun presente em Rush – No Limite da Emoção, mas seguem 
sempre a mesma sequência. O que pode ser destacado, porém, é a 
presença em tela de cortes de tempo mais prolongados nos momentos 
de big close-up. Tais ocasiões serviriam como recurso narrativo para 
permitir a expressão do personagem diante das situações com as quais 
ele se depara. Nesses momentos ele fala sozinho, gesticula, conversa 
com o carro. E esses momentos, invariavelmente, antecedem suas ações 
de destreza e perícia dentro das pistas, o que terminam por ser ilustradas 
pelos cortes em plano-detalhe das trocas de marchas, o pisar do acele-
rador ou o movimento do ponteiro do velocímetro no painel do carro.
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Cabe-nos ainda ressaltar que esta montagem não privilegia somente 
a “jornada” do personagem de Miles. Nos instantes iniciais do filme, 
a mesma edição nos apresenta o personagem de Carrol Shelby, em 
um momento de flashback, mostrando a ocasião em que ele correu em 
Le Mans e demonstrando as mesmas capacidades “heroicas” de Miles, 
de domínio e capacidade de controle do veículo em alta velocidade. 
Ou seja, a presença sistemática de tais recursos aponta para um dire-
cionamento narrativo que exalta as aptidões dos personagens dentro 
dos carros de corrida. O espectador é posto dentro do carro, junto à 
eles, sendo capaz de acompanhar seus atos de destreza e habilidade ao 
volante em diversas situações. O que nos leva a suposição de que essas 
inserções de imagens, com as demonstrações únicas dos dois pilotos, e 
principalmente com a posição privilegiada do espectador diante dessas 
ações, cause os “efeitos de real” e de mitificação dos personagens. Atra-
vés dos seus “feitos” registrados na película cinematográfica, através 
das técnicas já demonstradas, o espectador seria levado a “crer” nas 
histórias de vida desses personagens, estabelecendo uma relação de 
admiração e empatia.

Retratando os “Mitos” nos Filmes de Automobilismo

Estaríamos, portanto, diante de duas narrativas cinematográficas do 
mainstream hollywoodiano que se utilizam da premissa de serem “base-
adas em fatos reais”, e que por isso contariam passagens das vidas de 
personagens que de alguma forma, estiveram diante de situações além 
dos limites humanos. Destarte isso, o que analisamos nesse trabalho 
são as presenças de técnicas cinematográficas, capazes de provocar um 
“efeito de real” justamente nas situações além dos limites humanos 
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vividas por esses personagens e, como consequência, a condução do 
espectador a considerá-los seres míticos, que através de suas jornadas 
poderiam servir de exemplo para os demais seres humanos.

Sob a ótica da narrativa, adaptando os conceitos estabelecidos por 
Luiz Gonzaga Motta (2013) para a narrativa cinematográfica, temos que:

Paralelamente aos efeitos de real, há uma infinidade de recursos e 
de figuras utilizadas na linguagem narrativa que remetem o leitor 
ou ouvinte a interpretações subjetivas diversas. A narrativa é por 
natureza um dispositivo dramático, os efeitos de sentido estéticos 
estão já na própria composição da intriga (a diegese) e são reforça-
dos pelas marcas neste rumo deixadas em toda a linguagem e nos 
conteúdos das narrativas. Não seria necessário dizer muito mais. 
A linguagem narrativa é por natureza dramática e sua retórica é 
tão ampla e rica quanto a arte em geral. Intencionalmente ou não, 
gera nos receptores inúmeros efeitos de sentido poéticos e simbó-
licos. Esses efeitos catárticos suscitam estados de espírito diversos: 
surpresa, espanto, perplexidade, medo, compaixão, riso, deboche, 
ironia, etc. Eles promovem a identificação do leitor com o narrado, 
humanizam os fatos brutos, e possibilitam a sua compreensão como 
dramas e tragédias humanas. (Motta, 2013, p. 203)

Assim, tanto em Rush quanto em Ford vs. Ferrari, a força por si 
só das narrativas levadas à tela, ou seja, as histórias dos personagens 
retratados, já seriam de todo únicas e teriam características interessantes 
para despertar o interesse do espectador. Somadas aos efeitos técnicos, 
poderiam despertar nos espectadores emoções maiores, que levariam 
à admiração pelos personagens e à vontade de se obter mais informa-
ções sobre eles, sobre como realizaram tais feitos e principalmente, 
“quem foram”, uma vez que as duas tramas contam passagens do meio 
automobilístico à um público recente, que talvez não teria acesso à tais 
histórias nem conhecimento sobre a biografia de tais pilotos.
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Os filmes também proporcionariam ao espectador uma oportunidade 
para a mitificação dos personagens, mas através de uma “reconfigura-
ção” da narrativa, ou seja, a compreensão total da história por parte do 
receptor não se dará somente ao assistir à obra cinematográfica, mas 
sim, ao interpretá-la e preencher as lacunas da história com informações 
“reais” – o que hoje é bem facilitado através da internet. Motta (2013) 
trata isso como uma re-subjetivação das narrativas por quem as acessa:

A reconfiguração narrativa operada pelo leitor é semelhante a este 
processo. Ao fazê-la, ele reconstrói narrativamente incidentes em 
acontecimentos integrais, com o auxílio da memória cultural: liga 
pontos, conecta partes, torna inteligíveis as estórias completas e 
assim naturalmente as re-subjetiva. As narrativas representam a 
vida e as ações dos homens (bons e maus), relatam as tragédias e 
as epopeias modernas. Contam as estórias de nossos heróis, nos-
sas batalhas, nossas conquistas e derrotas. O mundo da narrativa 
é o mundo da tragédia e da comédia humanas; é habitado, como 
as artes e a literatura, pelo mythos, tem uma ética e uma poética, 
como outras linguagens estéticas. Mas as narrativas não resolvem 
todos os conflitos que geram: deixam os episódios muitas vezes em 
aberto, solicitando cooperação e atualização por parte dos receptores. 
(Motta, 2013, p. 204)

Por fim, sob o ponto de vista da mitificação dos personagens pelos 
filmes, observamos que os dois traçam suas narrativas no modelo de 
monomito, criado por Joseph Campbell (2007). Isso ocorre mais pre-
cisamente com dois personagens: Niki Lauda e Ken Miles. Em Rush 
– No Limite da Emoção, a jornada do herói de Lauda é dramatizada 
tendo seu ponto alto no acidente sofrido por ele durante o Grande Prê-
mio de Nürburgring, na Alemanha, em 1.º de agosto de 1976. O filme 
recria através de efeitos especiais o ocorrido e os fatos posteriores, 
como sua chegada ao hospital, sua luta pela vida e sua batalha para se 
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recuperar em tempo de voltar ao campeonato com chances de continuar 
a disputa pelo campeonato contra James Hunt. Há, nesta dramatiza-
ção, um direcionamento dos fatos como se a motivação do piloto para 
continuar vivo e se recuperar rapidamente fosse a própria competição 
com Hunt. Isso pode ser percebido nas imagens em que ele, ainda no 
leito de hospital, assiste pela TV às corridas vencidas pelo rival. Alguns 
recursos cinematográficos também se apresentam nessas cenas, como o 
big close up e câmera subjetiva, inserindo o olhar do espectador como 
“sendo” o de Lauda.

Figura 6
Lauda e seu monomito: da quase morte à mitificação

 

Capturas de tela do Blu-Ray do filme Rush, No Limite da Emoção. Direção de Ron 
Howard e produção de Andrew Eaton, Eric Fellner, Brian Oliver, Peter Morgan, Brian 
Grazer e Ron Howard. Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos, 2013, son., col., 122m
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Pelo pensamento de Campbell (2007), o herói sofre com uma difi-
culdade extrema, uma “morte para o mundo” e através dela, seus feitos 
ganham importância. Quando ele retorna dessa dificuldade, “renasce” e 
se torna um exemplo para os homens. No caso de Lauda, o filme mostra 
esse renascimento e posteriormente sua “glória” ao vencer corridas 
mesmo ainda se recuperando das várias queimaduras sofridas.

Em todos os lugares, pouco importando a esfera do interesse (reli-
gioso, político ou pessoal), os atos verdadeiramente criadores são 
representados como atos gerados por alguma espécie de morte para 
o mundo; e aquilo que acontece no intervalo durante o qual o herói 
deixa de existir — necessário para que ele volte renascido, gran-
dioso e pleno de poder criador — também recebe da humanidade 
um relato unânime. (Campbell, 2007, p. 20)

Figura 7
Miles e seu monomito: fora dos “padrões Ford”, mas o único capaz 
de vencer

Capturas de tela do Blu-Ray do filme Ford vs. Ferrari. Direção de James Mangold e 
produção de Peter Chernin, Jenno Topping e James Mangold. Estados Unidos, 2019, 
son., col., 152m.

Esta mesma definição se aplica ao piloto Ken Miles em Ford vs. 
Ferrari, quando, mesmo diante de todas as suas qualidades e apti-
dões, é sacado da equipe que faz a primeira prova na Europa. Por sua 
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personalidade explosiva e por não ser “um homem ford”, ou seja, não 
possuir o padrão de piloto esperado – apolíneo, numa definição niet-
zschiana – a equipe de marketing não permite que ele pilote o carro na 
competição. Ressentido, ele permanece na oficina ouvindo pelo rádio 
o desempenho da equipe na França.

Seu “renascimento” na narrativa se dá diante da derrota da equipe na 
corrida e através de Carrol Shelby, que procura o dono da Ford Motor 
Company, Henry Ford II e aponta que Miles é o único capaz de levar 
o Ford GT40 à vitória na próxima edição das 24 Horas de Le Mans. 
Com o retorno, o personagem não só aperfeiçoa o carro, como disputa a 
prova e demonstra um nível de superioridade muito acima do esperado. 
O “relato unânime que recebe da humanidade” (Campbell, 2007, p. 20) 
vem na pequena cena em que Enzo Ferrari, do alto de uma sacada por 
onde acompanhava a corrida e ignorando todos que saudavam Bruce 
McLaren pela “vitória”, cumprimenta Miles à distância, tirando o cha-
péu, reconhecendo que quem verdadeiramente venceu a disputa foi o 
piloto inglês.

Numa comparação entre as jornadas dos dois personagens, é possível 
identificar por fim o que Campbell define (2007, p.21) como o herói do 
conto de fadas e o herói do mito, sendo Miles e Lauda, respectivamente. 
O triunfo de Miles é secreto, restrito somente àqueles que conhecem 
suas habilidades. Já o de Lauda é extraordinário por sua superação sobre 
a morte e posterior mitificação pela sociedade:

O herói composto do monomito é uma personagem dotada de dons 
excepcionais. Frequentemente honrado pela sociedade de que faz 
parte, também costuma não receber reconhecimento ou ser objeto 
de desdém. Ele e/ou o mundo em que se encontra sofrem de uma 
deficiência simbólica. (...) Tipicamente, o herói do conto de fadas 
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obtém um triunfo microcósmico, doméstico, e o herói do mito, um 
triunfo macrocósmico, histórico-universais. Enquanto o primeiro — 
o filho mais novo ou desprezado que se transforma em senhor de 
poderes extraordinários — vence os opressores pessoais, este último 
traz de sua aventura os meios de regeneração de sua sociedade como 
um todo. (Campbell, 2007, p. 21)

Considerações Finais

Temos desta forma que essas “construções heroicizadas” de Lauda 
e Miles nos dois filmes sejam amplificadas pelas imagens projetadas e 
pelas técnicas cinematográficas empregadas. Não que seus feitos como 
pilotos de automobilismo não sejam dignos de nota, mas a narrativa leva 
o espectador a enxergá-los como modelos de força, resiliência e virtude.

Para que isso aconteça, as técnicas empreendidas já demonstradas 
aqui comparecem em um regime em que o espectador é colocado 
dentro da narrativa, se não pelo, ao menos subjetivamente através do 
olhar dos personagens. Relembramos o pensamento de Bazin (Bazin, 
2018, p. 227) sobre a “tela centrífuga”. Ela nos “insere” dentro de uma 
“realidade” que sabemos ser ficcional, mas diante de sua forma estética, 
de suas capacidades de “simular” o real e principalmente através da 
captação e do registro do tempo – no caso do cinema, as imagens em 
movimento – o espectador tem seu olhar conduzido para o “tempo” dos 
personagens, para suas experiências heróicas. Diante dessas imagens 
por vezes impactantes (câmera subjetiva), por vezes incompreensíveis 
(efeito run-and-gun), por vezes extremas (big close-up), a “impressão 
de realidade” (Bernardet, 2000, p. 13) se manifesta, com o efeito de 
atestar que o que vemos aconteceu realmente e justamente por possuir 
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características tão únicas, merece estar em uma narrativa, neste caso, 
cinematográfica.

Filmes sobre automobilismo sempre foram produzidos, obtendo 
relativo sucesso de público, gerando longas franquias e derivados. 
Mas sempre frutos de histórias ficcionais que, quando assistidas, não 
prezavam pela verossimilhança dos atos e ações dos personagens. Nos 
casos das duas obras, objetos desta breve análise, a ficcionalização 
igualmente está presente. Porém a força das narrativas dos personagens, 
suas vidas reais e seus feitos, por mais dramatizados que tenham sido 
nas películas, podem nos dar indícios ou ao menos suscitar a vontade 
de obtermos mais informações. Passamos da mera esfera fílimica para 
entrarmos no terreno dos mitos. Este sim mais interessante do que a 
própria realidade.
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O telejornalismo esportivo brasileiro durante a 
pandemia de Covid-19: uma análise ao programa 

redação SporTV

Caroline Patatt1

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
declarou estado de pandemia da COVID-19, doença causada por um 
novo tipo de Coronavírus. Os primeiros casos foram diagnosticados 
ainda em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China, e em 
menos de dois meses já havia notícias de pessoas infectadas em todos 
os continentes, à exceção da Antártida.

Por consequência, competições esportivas ao redor do globo foram 
paralisadas, transferidas ou canceladas. No Brasil, a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) determinou a suspensão das atividades 
competitivas, o que levou os clubes da primeira divisão a darem férias 
aos atletas – decisão também tomada em virtude das determinações 
de combate à propagação da COVID-19 no país. Outras modalidades 
seguiram o mesmo tipo de protocolo.

Estas questões despertaram o interesse em saber quais os reflexos 
no jornalismo especializado em esportes no Brasil, particularmente 
na televisão, devido à dependência de imagens, de entrevistas e da 

1. Mestre em Jornalismo.
 Doutoranda em Comunicação na Universidade da Beira Interior.
 cpatatt@gmail.com

mailto:cpatatt%40gmail.com?subject=
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participação dos repórteres a partir dos locais onde decorrem treinos 
e competições. Para alcançar este objetivo, definimos como corpus de 
análise 30 edições do programa Redação SporTV, do canal SporTV, 
em dois intervalos distintos, sobre os quais aplicamos a Análise de 
Conteúdo em modo quali-quantitativo. Também utilizamos a entrevista 
como técnica de investigação complementar.

Partimos de uma reflexão acerca das relações entre esporte e saúde, 
com um breve resgate histórico em termos das influências de outras 
pandemias nas atividades esportivas pelo mundo. Posteriormente, 
abordamos as características do jornalismo especializado e, mais apro-
fundadamente, o telejornalismo esportivo brasileiro – com foco em 
nosso objeto de estudo. Feito isso, nos debruçamos sobre a metodologia, 
análise e apresentamos os resultados.

Acreditamos que este trabalho possa ajudar a compreender um período 
marcante da história mundial porque foi possível verificar alterações 
nas rotinas profissionais que podem trazer reflexos futuros na maneira 
de fazer jornalismo esportivo na televisão, com a quebra de alguns 
paradigmas e criação de novos conceitos, até hoje, pouco explorados.

Esporte e Saúde

Podemos considerar atividade física qualquer movimento produzido 
pela musculatura esquelética de nosso corpo e que resulte em gasto 
energético (Pitanga, 2002). Quando é planejada, estruturada e repeti-
tiva, tendo por objetivo a melhoria/manutenção de um ou mais com-
ponentes da aptidão física, tal prática é definida como exercício físico 
(Caspersen et al., 1985). E quando isso ocorre de maneira competitiva, 
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seguindo determinadas regras, chamamos de esporte (Bracht, 2003) – 
ainda que alguns não demandem grandes gastos calóricos.

Os gregos deram à prática esportiva conotações semelhantes às 
que temos hoje. Tinham no esporte um ideal de civilização, cultura 
e uma forma de conservar ou reencontrar a saúde (Vanoyeke, 1992). 
Tal pensamento perdeu espaço com o Cristianismo (Fonteboa, 2015) e 
a maior importância dada à salvação da alma levou ao menor culto ao 
corpo durante a Idade Média na Europa, exceto pelo treinamento para 
funções específicas, como a guerra, e que levavam à organização de 
competições restritivamente relacionadas (Capinussú, 2008).

Essa situação só começou a mudar na Europa do século XVIII: 
com a popularização dos ideais Iluministas e o princípio da elaboração 
de uma política pública baseada na higiene, o foco volta à prática de 
atividade física como forma de manter o corpo saudável (Costa, 2013). 
Tal ideia evoluiu e, independentemente das divergências quanto às reais 
motivações e os efeitos paralelos em termos sociais, manter o corpo 
em movimento é algo considerado necessário para estar orgânica e 
emocionalmente saudável (Andersen, 1983).

Ainda assim, existem questionamentos quanto a relação linearmente 
positiva que se estabelece entre esporte e saúde. Afinal, também é pre-
ciso estar salubre para desempenhar determinadas atividades físicas e, 
especialmente, esportivas (Teixeira et al., 2019), mas isso nem sempre 
acontece. Existem diferentes exemplos disso, até porque estar saudável 
não é algo estático e diz respeito também à relação com o nosso mundo.
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Epidemias, Pandemias e seus Reflexos no Esporte
O meio esportivo é um espaço onde a difusão de doenças contagiosas 

é facilitada por vários motivos, especialmente o grau de contato entre 
os participantes e as estruturas à sua volta (Díaz et al., 2000): Durante a 
epidemia2 de Gripe Espanhola, em 1919, um dos principais jogadores de 
hóquei do Montreal, Joe Hall, faleceu da doença depois de ter passado 
mal em quadra (Wright, 2010). No Brasil, Archibald French, jogador 
de futebol do Fluminense, também morreu pelo mesmo motivo – con-
taminado durante o Campeonato Carioca (Napoleão, 2006).

A situação leva à necessidade de medidas enérgicas: na pandemia de 
Gripe A (H1N1), em 2009, as equipes Chivas Guadalajara e San Luís 
tiveram que abandonar a Libertadores da América – o México foi um 
dos países mais afetados. A epidemia de Ebola levou ao cancelamento 
de jogos válidos pelas eliminatórias da Copa das Nações Africanas em 
2014 – em 2015, o torneio aconteceu, mas a sede passou do Marrocos 
para Guiné Equatorial porque o governo marroquino considerou que a 
realização seria um risco para a saúde pública.

Já a pandemia do novo Coronavírus, assim definida pela OMS em 
março de 2020, foi a que mais provocou efeitos negativos no meio 
esportivo mundial. Milhares de eventos foram cancelados ou adiados 
– o maior deles, os Jogos Olímpicos de Tóquio, transferido para 2021.

2. Chamamos epidemia quando os níveis de contaminação de determinada patologia 
aumentam consideravelmente por uma área não delimitada – que passa a pandemia 
quando estendida a níveis mundiais (Pelogi, 2020).
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A COVID-19 e o Futebol Brasileiro

Em 15 de março de 2020 a CBF emitiu um comunicado de suspensão 
das competições nacionais em vigor3. As séries A1 e A2 do Campeonato 
Brasileiro Feminino foram os últimos torneios adultos da Confederação 
a registrarem jogos. Para facilitar a compreensão dos fatos mais mar-
cantes relacionados à pandemia, elaboramos a seguinte linha do tempo:

Tabela 1
Fatos marcantes nas competições de futebol masculino, com presença 
de clubes brasileiros, relacionados à pandemia da COVID-19

Data Evento Competição Detalhes

13/03/2020
Últimos jogos de nível 
nacional antes da 
paralisação.

Copa do Brasil

Também os últimos 
em nível nacional com 
presença efetiva de 
torcedores

13/03/2020

Último jogo de competição 
internacional com presença 
de equipe brasileira antes da 
paralisação.

Libertadores 
da América

Também o último em nível 
internacional com presença 
efetiva de torcedores

16/03/2020

Dos 20 clubes da primeira 
divisão brasileira, nove 
anunciam suspensão dos 
treinos.

-

Athletico Paranaense, 
Botafogo, Bragantino, 
Corinthians, Flamengo, 
Palmeiras, Santos, São 
Paulo e Vasco da Gama.

05/05/2020 Equipes da primeira divisão 
retomam os treinamentos. - Primeira a voltar foi o 

Internacional.

18/06/2020
Retorno das competições no 
Brasil – sem público até o 
encerramento.

Campeonato 
Carioca 
(Estadual)

Bangu x Flamengo.

3. Os estaduais ficaram a cargo das Federações, por isso, partidas foram realizadas 
até 17 de março de 2020.
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08/08/2020
Retorno das competições de 
nível nacional – sem público 
até o encerramento.

Campeonato 
Brasileiro 
Série A

Jogos de estreia:
Fortaleza x Athletico 
Paranaense;
Coritiba x Internacional;
Sport x Ceará.

15/09/2020

Retorno das competições 
de nível internacional com 
presença de equipe brasileira 
– público (reduzido) apenas 
na final.

Copa 
Libertadores 
da América

Athletico Paranaense x 
Jorge Wilstermann.

Elaborado pela autora.

Os protocolos sanitários impostos na tentativa de conter a propaga-
ção promoveram alterações na rotina dos clubes, incluindo o contato 
com a imprensa: sem presença de repórteres nas atividades diárias de 
treinamento e entrevistas apenas por webconferência.

Importante salientar que no primeiro momento, aquando da para-
lisação de jogos e treinos, o impacto para o jornalismo especializado 
em esportes no Brasil foi ainda maior, conforme veremos na sequência 
deste trabalho.

Do Jornalismo Generalista ao Jornalismo Especializado

Os meios impressos precisaram se reinventar a partir do surgimento do 
rádio e da televisão, especialmente da década de 1960 em diante, sendo 
assim, o ponto inicial para o jornalismo especializado propriamente dito. 
Associada a isso está a exigência de conteúdos específicos para atender 
consumidores com perfis cada vez mais distintos (Erbolato, 2002).

Pensar em jornalismo especializado diz respeito a ter de buscar 
um consenso sobre três manifestações empíricas referentes às suas 
especializações. 1) A especialização pode estar associada a meios 
de comunicação específicos (jornalismo televisivo, radiofônico, 
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ciberjornalismo etc) e 2) a temas (jornalismo econômico, ambiental, 
esportivo etc), ou pode estar associada 3) aos produtos resultantes 
da junção de ambos (jornalismo esportivo radiofônico, jornalismo 
cultural impresso etc). (Tavares, 2009, p. 115)

Pesquisas feitas na Espanha nas décadas de 1970 e 1980 apontavam 
para um sentimento de que o futuro da Imprensa seria a especializa-
ção, não dividindo, mas multiplicando o saber profissional (Herrera, 
2003) – e é neste cenário que o jornalismo esportivo, propriamente dito, 
ganha mais espaço, sendo definido por Alcoba (1980) como “um gênero 
superespecializado em razão da complexidade existente no tema que 
trata de refletir nos Instrumentos de Comunicação Coletiva, como fim 
de atender a uma demanda exigida por uma massa” (p. 210).

Especificamente no Brasil, país ao qual se refere este trabalho, ao 
fazermos um resgate histórico percebemos que o primeiro veículo a 
tratar de esporte com características verdadeiramente jornalísticas 
foi a revista Placar, lançada em 19704 (Schatz, 2015). Ainda que não 
existissem emissoras unicamente voltadas ao assunto5, a esta altura 
as rádios no país também estavam bem estruturadas e contavam com 
programação esportiva onde a informação já se sobrepunha à opinião 
(Guimarães & Ferraretto, 2018), especialmente com o trabalho do 
repórter e do comentarista. Segundo os autores, sobretudo no que tange 
ao comentário, o processo evolutivo “coincide com as transmissões de 
jogos de futebol pela televisão” (p. 186).

4. A revista segue ofertada para assinantes de forma impressa e digital. Alguns 
conteúdos podem ser acessados em outras páginas do grupo Abril (“PLACAR 
de janeiro destaca 50 jogos inesquecíveis, um por ano, desde 1970”, 2021)

5. A pioneira no Brasil ao criar uma programação para falar de esportes 24h por 
dia, especialmente futebol, foi a rádio Pampa, de Porto Alegre, em 1999.
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O Jornalismo Esportivo Na Televisão
Dentre as categorias de programas televisivos identificadas por 

Souza (2015) – “entretenimento, informação, educação, publicidade e 
outros” (p. 12) – podemos afirmar que os programas esportivos presentes 
na televisão brasileira atual são enquadrados como entretenimento ou 
informação, dependendo de suas especificidades (e, em muitos casos, 
sendo tênue a linha que os separa).

Aqui detalharemos apenas dois “subgêneros” (Gomes, 2011, p. 32) 
da categoria informação por estarem relacionados diretamente com 
nosso objeto de estudo – o jornalismo esportivo televisivo propriamente 
dito: o telejornal e o debate.

Conforme Fechine (2008), baseando-se no ponto de vista semi-
ótico, o telejornal pode ser definido como um enunciado englobante 
(o noticiário em sua totalidade), que resulta da articulação – a partir 
do(s) apresentador(es) – de um conjunto de enunciados englobados 
(as diversas formas de notícias), dotados de uma relativa autonomia. 
As notícias são mais comumente apresentadas nos seguintes formatos: 
reportagem, ao vivo (ou link), stand up (ou boletim), nota coberta, nota 
pelada e entrevista de estúdio (Boaventura, 2020). Ainda que sejam mais 
característicos e evidenciados no telejornal, estes também aparecem, 
mesmo que de maneira mais isolada, em outros subgêneros dentro da 
gama de programas telejornalísticos, como, por exemplo o debate.

Os debates são sustentados por provocações despertadas sob a 
forma do comentário (Boyle , 2006) e o modo como mais aparece em 
termos esportivos é através das chamadas mesas-redondas, as quais, 
conforme Herbert Neto (2019), contam com comentaristas distribuídos 
em semicírculo, muitas vezes separados por uma bancada.
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Nosso objeto de análise, o Redação SporTV, é definido como mesa-
-redonda, mas conjuga também elementos de telejornal.

O Redação SporTV
Foi lançado no dia 12 de Junho de 2004 no SporTV – um dos 

13 canais especializados em esporte no Brasil, todos na TV fechada6 – 
criado para ser uma “atração que reúne jornalistas, analisa a imprensa e 
abre espaço para a participação do telespectador” (SporTV.com, 2014, 
p. 1), com foco no esporte – e especialmente no futebol – como é a 
proposta do canal.

O jornalista Marcelo Barreto, hoje apresentador do Redação SporTV, 
foi um dos idealizadores e revelou em entrevista para este trabalho que, 
desde o início, a intenção era usar especialmente os jornais, mas também 
outros veículos, como fonte do debate. Tanto que a leitura ao vivo das 
principais manchetes de sites e diários impressos segue habitual:

Esse olhar para outros veículos de comunicação, ele é uma caracte-
rística do Redação [...] inspirado no Meet The Press, um programa 
da televisão americana que conversa com os jornalistas [...] Então 
a gente sempre teve essa visão, de olhar para os jornais do Brasil e 
do exterior e debater não só o noticiário esportivo como, também, 
a cobertura da imprensa. (M. Barreto, comunicação pessoal, 29 de 
dezembro de 2020)

6. Os outros 12 são: BandSports, ESPN, ESPN 2, ESPN Brasil, ESPN Extra, 
FishTV, Fox Sports, Fox Sports 2, Fuel TV, Golf Channel, Sportv 2 e Sportv 3. 
Vale ressaltar que existem ainda outros três serviços em formato Pay-Per-View, 
ou seja, que não estão incluídos em nenhuma assinatura de televisão e precisam 
ser comprados separadamente: Combate, Conmebol TV e Premiere. Consulta 
feita em 15 de janeiro de 2021.
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O formato tradicional da atração consiste na presença de pelo menos 
dois comentaristas. A eles somam-se repórteres do próprio canal, espe-
cialmente em entradas ao vivo ou boletins gravados. A participação do 
público acontece através do Twitter e o programa tem, habitualmente, 
duas horas e meia de duração, entre 10h e 12h30, horário de Brasília, 
de segunda à sexta-feira.

Com o agravamento da pandemia da COVID-19 o Redação SporTV 
foi um dos programas tirados do ar pela emissora (ficou fora do ar de 
23 a 27 de Março de 2020), até retornar em 30 de Março como a única 
atração diária exibida ao vivo e com diversas adaptações, dentre as quais, 
na nomenclatura: Redação Home Office. Foi o primeiro programa da 
televisão brasileira a ser feito integralmente da casa dos participantes, 
o que motivou a escolha deste como nosso objeto de estudo. O mesmo 
também passou por adequação de vinheta e características visuais con-
dizentes a proposta de webconferência. Acrescemos a esses motivos o 
fato de o SporTV ter sido líder de audiência na TV fechada brasileira 
em 2019. O programa voltou a ser apresentado diretamente do estúdio 
só em 22 de Junho de 2020.

Metodologia

Optamos pela Análise de Conteúdo em modo quali-quantitativo e 
pela entrevista como técnicas de investigação.

A Análise de Conteúdo
A técnica se consolidou no início do século XX, sendo aprimorada na 

década de 1970 por Laurence Bardin que define a Análise de Conteúdo 
como “um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
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obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do con-
teúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam 
a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/
recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens” (Bardin, 2018, p. 42).

A autora estrutura a Análise de Conteúdo em três fases cronológi-
cas: pré-análise (planejamento do trabalho), exploração do material (a 
análise propriamente dita), e tratamento/interpretação dos resultados 
(tornar a análise significativa e válida, em alguns casos, com o uso de 
operações estatísticas).

Para verificar os elementos base que possibilitariam ou não a rea-
lização deste trabalho, aplicamos uma pré-análise mais aprofundada 
em dez edições do Redação SporTV (já como Redação Home Office) 
durante seis semanas, usando o que Fonseca Junior (2006) define como 
“amostragem probabilística de semanas compostas” (p. 293): à exceção 
da data de estreia do programa, que consideramos fundamental como 
ponto de partida, os demais foram sorteados de modo a totalizar dois 
ciclos completos de segunda a sexta – dias em que ia ao ar.

Nessa pré-análise iniciamos o processo de elaboração do formulário 
para codificação dos dados, composto pelas variáveis definidas para 
comprovação das hipóteses. Também nesta etapa percebermos que o 
método misto seria o mais adequado à nossa proposta, já que, em adi-
ção às estatísticas – importantes na obtenção dos resultados – algumas 
questões exigiriam uma interpretação para além de tais especificidades.

A Entrevista

A entrevista como técnica de pesquisa social teria sido usada inicial-
mente em 1886 num estudo sobre as condições sociais e econômicas 
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dos habitantes de Londres (Fraser & Gondim, 2004), sendo reconhecida 
como uma técnica de qualidade para a coleta de dados (Duarte, 2004) 
que propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de 
novos conceitos durante a investigação (Minayo, 2014).

Utilizar-se da entrevista para obtenção de informação é buscar 
compreender a subjetividade do indivíduo por meio de seus depoi-
mentos, pois se trata do modo como aquele sujeito observa, vivencia 
e analisa seu tempo histórico, seu momento, seu meio social etc.; é 
sempre um, entre muitos pontos de vista (Batista et al., 2017, p. 27)

Gil (2008) divide as entrevistas em dois grandes grupos: as estru-
turadas – que predeterminam em maior grau as respostas a serem 
obtidas – e as semiestruturadas, aquelas desenvolvidas de forma mais 
espontânea. Neste trabalho, a opção foi pela entrevista semiestruturada, 
já que partimos de perguntas chave, mas que se desdobraram em outras, 
conforme as dúvidas foram surgindo e necessitando serem sanadas. 
A particularidade neste caso foi a realização pelo telefone, que facilita 
o alcance do pesquisador em termos de número de pessoas e com o 
benefício de maior clareza em comparação ao questionário (LoBion-
do-Wood & Harber, 2001).

Em nosso caso, a escolha se justifica pela distância entre entre-
vistadora e entrevistado, ambos em países diferentes, bem como pela 
necessidade de menor contato presencial imposta pelo estado de pan-
demia. O apresentador do Redação SporTV, programa que é o objeto 
deste estudo, foi o escolhido para responder as perguntas por conside-
rarmos que seria a pessoa adequada para relatar o panorama geral – em 
aspectos de pré-produção, produção e execução – de modo a fornecer o 
complemento necessário para alcançarmos os objetivos aqui propostos.
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Amostragem e Período de Análise

Para determinar a amostra gravamos 30 programas em dois inter-
valos distintos: 20 deles entre 30 de março (estreia do Redação Home 
Office) e 18 de junho de 2020 (semana anterior à volta ao estúdio); os 
outros 10 – apenas para efeitos de comparação – entre 29 de setembro 
(exatos três meses após o retorno do programa ao formato habitual, em 
condições desportivas próximas à nornalidade) e 20 de novembro de 
2020. Para eleger estes programas, utilizamos a mesma metodologia 
da pré-análise:

Tabela 2
Detalhamento da execução da amostragem probabilística de semanas 
compostas

Semana de 
análise

Data/disposição dos programas (1º 
intervalo)

Data/disposição dos programas 
(2º intervalo)

1ª semana 30/03 (segunda-feira) e 02/04 
(quinta-feira) 29/09 (terça-feira)

2ª semana 08/04 (quarta-feira) e 10/04 
(sexta-feira) 8/10 (quinta-feira)

3ª semana 14/04 (terça-feira) 14/10 (quarta-feira) e 16/10 
(sexta-feira)

4ª semana 20/04 (segunda-feira) e 22/04 
(quarta-feira) 19/10 (segunda-feira)

5ª semana 28/04 (terça-feira) e 30/04 
(quinta-feira) 5/11 (quinta-feira)

6ª semana 8/05 (sexta-feira) 10/11 (terça-feira) e 11/11 
(quarta-feira)
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7ª semana 12/05 (terça-feira) e 13/05 
(quarta-feira)

16/11 (segunda-feira) e 20/11 
(sexta-feira)

8ª semana 18/05 (segunda-feira) e 22/05 
(sexta-feira)

9ª semana 28/05 (quinta-feira)

10ª semana 02/06 (terça-feira) e 5/06 (sexta-feira)

11ª semana 10/06 (quarta-feira)

12ª semana 15/06 (segunda-feira) e 18/06 
(quinta-feira)

Elaborado pela autora.

Utilizamos a ferramenta Apowesoft, que grava a tela do computador, 
de modo a obtermos as edições necessárias diretamente do site do Reda-
ção SporTV. Relembramos que durante todo o período de Redação Home 
Office o mesmo foi disponibilizado gratuitamente para o público tanto 
em formato de vídeo quanto áudio – o podcast “Vocês da Imprensa”7.

Posteriormente, obtivemos o material através do site Globoplay 

(https://globoplay.globo.com/), de modo a poder assistir – e, neste caso, 
gravar – a edição ao vivo, coletando o conteúdo original, idêntico ao 
do público em geral, o que consideramos importante para uma análise 
mais fidedigna. A coleta de dados foi feita com o preenchimento manual 
do formulário de codificação:

7. Vocês da Imprensa (s.d.) e com reprodução oficial por outras cinco diferentes 
plataformas de áudio.

https://globoplay.globo.com/
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Figura 1
Formulário de Codificação utilizado na Análise de Conteúdo

Elaborado pela autora.

A compilação dos dados coletados também foi feita de forma 
manual, sendo justificada pelo caráter quali-quantitativo proposto para 
este trabalho, associado a um número de elementos que também per-
mitia um aprofundamento. Ou seja, conseguimos nos debruçar sobre 
especificidades das variáveis que, talvez, de outra forma, passariam 
despercebidas, obtendo resultados mais completos e enriquecedores.
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Testagem das Hipóteses e Resultados

Advimos da seguinte pergunta de investigação: qual o impacto 
da pandemia de COVID-19 no desenvolvimento das atividades do 
telejornalismo esportivo brasileiro? Para encontrar a reposta a tal ques-
tionamento, associado especificamente ao nosso objeto de análise – o 
Redação SporTV – testamos as seguintes hipóteses:

1) Houve redução na duração do programa Redação SporTV, 
especialmente enquanto adaptado ao formato home office, devido à 
escassez de conteúdo – o que também levou à alteração da disposição 
do programa na grade de programação:

Confirmamos que ambos os fatos ocorreram durante o primeiro 
período de análise, aquando todas as edições do referido programa 
foram exibidas em formato home office – com apresentador, convidados 
e repórteres no ambiente das próprias casas.

Figura 2
Comparativo entre os intervalos quanto à duração e hora de início do programa

Elaborado pela autora.
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As variações de horários de início do programa apresentadas no 
gráfico, ou seja, com alteração de disposição na grade, foram verificadas 
especialmente nas primeiras edições analisadas.

Com relação ao posicionamento na grade, a ideia era ocupar a 
mesma faixa de horário, com diferença de que não tinha mais o 
SporTV News, nem antes, nem depois, era a única atração ao vivo 
da manhã. E pouco tempo depois do Redação entrou o Seleção, que 
não era na sequência, acho que tinha uma hora de diferença entre 
um e outro, mas, enfim, aí começou a encher um pouquinho mais a 
grade. (M. Barreto, comunicação pessoal, 29 de Dezembro de 2020)

Ou seja, tais mudanças de posicionamento foram necessárias pelo 
fato de outros programas não estarem sendo realizados também por 
conta da pandemia. Situação diferente do segundo intervalo, de 29 de 
setembro a 20 de novembro de 2020: ainda que num formato misto 
em todos os programas analisados – com o apresentador no estúdio 
e estando convidados, ocasionalmente também repórteres, em home 
office – o início foi sempre às 10h da manhã e com duração de 2h30.

Especialmente quanto ao tempo total do programa, o apresentador 
do Redação SporTV, Marcelo Barreto, em entrevista para este trabalho, 
explicou as motivações para que isso acontecesse: “A gente começou 
só com uma hora, [...] a duração normal do programa na televisão é de 
duas horas e meia e a gente chegou a duas horas assim que as questões 
técnicas ficaram bem resolvidas”. (M. Barreto, comunicação pessoal, 
29 de Dezembro de 2020).

Nenhuma das edições por nós verificadas durante o período home 
office teve mais de 1h30, ou seja, indo ao encontro do que relata o 
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âncora, avaliamos que as dificuldades técnicas não foram totalmente 
resolvidas durante este intervalo.

Outro aspecto ao qual atribuímos a redução na duração do Redação 
SporTV no formato home office foi a dificuldade no que diz respeito às 
pautas abordadas no programa: 60% das edições analisadas no período 
foram realizadas com os principais torneios do mundo paralisados e 
sem treinos nos clubes brasileiros. Todas foram ao ar sem ter havido 
sequer uma partida de futebol no Brasil – o principal foco do programa.

2) A utilização dos dispositivos móveis para produções individu-
ais foi a principal saída encontrada para atender as demandas, sem a 
padronização visual habitualmente vista no programa analisado e com 
aumento nos problemas técnicos para exibição:

Inicialmente, identificamos diferenças entre os aparelhos utilizados 
pelos debatedores e o apresentador, o que era perceptível aos telespec-
tadores pelas variações de qualidade de imagem e som – indícios da 
utilização de dispositivos de propriedade dos participantes de cada edi-
ção, já que também não havia padrão para cores e formatos de fones de 
ouvido, luminosidade e cenários – o que foi comprovado na entrevista 
com o apresentador: “Não tinha equipamento específico cedido pelo 
SporTV. Eu recebi um notebook em casa, mas só pra garantir uma cone-
xão melhor” (M. Barreto, comunicação pessoal, 12 de julho de 2021).

A única ferramenta em comum, e com acesso fornecido a todos pela 
emissora, tratava-se do software cCloudcast, testado de diversas formas 
antes da estreia oficial (Barreto, 2020)

Alguns problemas visíveis a quem assistia ao programa, ocasiona-
dos pelas oscilações de conexão e diferenças entre os equipamentos 
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utilizados, se repetiram constantemente no primeiro intervalo analisado, 
sendo verificados em 85% dos programas.

Figura 3
Tipos de problemas técnicos visíveis aos telespectadores no período 
home office – primeiro intervalo

Elaborado pela autora.

A área em cinza no gráfico – identificada como outros e percentual 
de 18,75% – compreende: tremidas e cortes de câmera, erros de carac-
teres e uma “invasão” do filho de um dos convidados.

A recorrência de tais problemas visíveis aos telespectadores levou, 
em muitos momentos, a desabafos feitos no ar pelo apresentador. Por 
exemplo, em relação aos ruídos externos, no dia 28 de abril de 2020: 
“A pergunta que não será respondida no Redação de hoje é ‘quem 
resolve usar uma furadeira a essa hora da manhã?’” (Barreto, 2020, 
56’18). Já no programa do dia 18 de junho, o âncora se pronunciou logo 
na abertura perante o fato do início ter atrasado mais de 10 minutos.
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No segundo intervalo, embora com a volta do apresentador do estú-
dio, as participações dos debatedores seguiram acontecendo à distância, 
nos mesmos moldes, e, assim, novamente, sem padrão visual – com as 
mesmas variações encontradas no primeiro período. A situação também 
se estendeu a alguns repórteres em home office. Consequentemente, 
verificamos problemas técnicos em 80% das edições analisadas. Ainda 
assim, importante destacar que, apesar do alto percentual de incidência, 
as falhas foram menos expressivas e relacionadas quase que exclusi-
vamente aos participantes que estavam em casa e não, diretamente, à 
estrutura do programa.

Os problemas técnicos também afetaram a participação do público 
no programa. Verificamos uma diferença significativa entre os dois 
períodos analisados: enquanto no primeiro intervalo a interatividade 
ocorreu em apenas 30% dos programas, no segundo chegou a 70%.

3) Os assuntos se repetiam em diferentes programas: pequena gama, 
pequena variação, ampla duração:

A repetição nos principais assuntos foi constatada no primeiro 
intervalo de análise.

Interessante destacar que as abordagens relacionadas ao retorno do 
público aos estádios também vinculavam o debate à volta do futebol. 
Nestes casos, a média de duração foi de 29,7 minutos para tais assuntos 
– no dia 30 de abril de 2020 as discussões nesta linha representaram 
72% do tempo total de programa.
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Figura 4
Assuntos com maior duração nos programas analisados no período 
home office – primeiro intervalo

Elaborado pela autora.

Já no segundo intervalo não encontramos sequer uma repetição dentre 
os tópicos com maior duração. Ainda que 60% deles se referissem à 
repercussão de alguma partida de futebol ocorrida no dia anterior, todos 
eram confrontos entre diferentes equipes.

Acerca desta problemática também questionamos o apresentador 
Marcelo Barreto, que concordou quanto à dificuldade em evitar a 
repetição da pauta no período home office, mas garantiu que houve 
uma tentativa em encontrar novas abordagens para um mesmo assunto:

era preciso procurar algo novo, debater o protocolo, saber posições 
de jogadores, de treinadores, claro, monitorar o noticiário para ver 
se havia a perspectiva de algum campeonato voltar mais cedo, então 
exigia uma atenção muito grande nesse sentido. Era impossível que 
a gente se desviasse muito desse assunto, né, o que a gente tava 
falando basicamente era sobre a paralisação dos esportes, em espe-
cial do futebol, mas toda nossa energia se concentrou em encontrar 
as melhores maneiras de falar disso. Foi muito mais o como falar 
que o que falar – o que falar era meio que obrigatório (M. Barreto, 
comunicação pessoal, 29 de dezembro de 2020)
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A comparação entre os períodos deixa claro como a ausência de treinos 
e competições esportivas alterou o formato do programa: enquanto no 
primeiro período cada assunto ocupava em média 16,35% do tempo total 
de cada programa, no segundo o percentual cai para 9,18%. Ou seja, a 
motivação para o ocorrido não era técnica, devido à distância do estúdio.

4) Para além do futebol, outros esportes ganharam mais espaço, assim 
como assuntos fora do cenário esportivo, especialmente a pandemia:

Constatatamos como verdadeira apenas parte de nossa quarta hipótese. 
Diferente daquilo que imaginávamos, outras modalidades esportivas que 
não o futebol tiveram pouco incremento no espaço de destaque durante 
o período de março a junho de 2020 – em que o esporte mais popular 
do Brasil esteve paralisado: a abordagem destas representou apenas 
15% dos assuntos totais tratados na abertura do programa.

Por outro lado, conforme previsto, assuntos fora do cenário esportivo, 
especialmente a pandemia, ganharam projeção. Tópicos relacionados 
à COVID-19, de modo geral, estiveram presentes em todos os progra-
mas do período home office. Tais assuntos não relacionados ao esporte 
tiveram tanto espaço ao ponto de serem temáticas de abertura de 25% 
dos programas entre 30 de março e 18 de junho de 2020.

Para efeitos de comparação, no intervalo entre setembro e novembro 
de 2020 os assuntos extra-esporte tiveram uma redução considerável em 
relação ao primeiro período, estando presentes em 60% dos programas 
(redução de 40%). Barreto (2020) justifica a situação da seguinte forma:

A gente estava lidando com um tema maior, que era um tema de 
interesse da sociedade. E nesse sentido eu tenho muito orgulho da 
equipe, dos nossos comentaristas, acho que todo mundo estava muito 
consciente, todo mundo estava muito preparado, integrado à vida 
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e outras áreas da sociedade sem pensar só no nosso negócio até né, 
sem pensar na falta que o futebol faz. Acho que foi um período de 
muita consciência de quem fazia o Redação. (M. Barreto, comuni-
cação pessoal, 29 de dezembro de 2020)

5) Houve alteração nos formatos das notícias apresentadas no 
Redação SporTV, tendo em vista as adversidades quanto à produção 
de conteúdo – especialmente no que diz respeito à saída dos repórteres 
à rua e envolvimento na redação:

Para além do debate, a análise do primeiro intervalo mostrou pouca 
variação nos referidos formatos. A começar pela estreia da versão home 
office, que foi semelhante a um programa de rádio televisionado, tendo 
câmeras fixas e sem qualquer inserção de imagem. A situação se repetiu 
em outra edição analisada (totalizando dois eventos).

Assim sendo, tivemos uma espécie de remediação de conteúdos: 
à exceção destes, todos os demais programas contaram com imagens 
em movimento ou fixas para ilustrar as falas (por exemplo, capturas 
de tela de páginas da internet ou fotos de notícias de jornais), mas não 
necessariamente configurando o formato de nota coberta – já que não 
havia texto lido como off, somente ilustração para o debate. Ou seja, 
características de outros meios repassadas à televisão, mas sem uma 
adaptação real àquilo que a TV exige.

Também foi constatada a exibição de 17 trechos de sonoras, sem 
estarem inseridas em qualquer tipo de material. Não foram verificadas 
reportagens, apenas vídeos (sete no total) com outros tipos de elemen-
tos (trilha, legendas e sobe som). O único formato de apresentação das 
notícias realmente verificado foi o boletim: oito inserções, mas divididos 
em seis programas.
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Tal situação fica mais evidente na comparação com a volta do pro-
grama ao estúdio.

Figura 5
Percentuais de programas em que foram constatadas as presenças dos 
seguintes formatos das notícias

Elaborado pela autora.

No segundo intervalo – entre setembro e novembro de 2020 – houve 
um aumento considerável na variação de formatos e os boletins grava-
dos deram lugar às entradas ao vivo, que ganham destaque: média de 
7,8 por programa, ainda que apenas 39,39% delas foram realizadas em 
ambiente externo. O formato tornou-se frequente porque já não havia 
a necessidade de contornar as limitações impostas pelo Cloudcast:

o Redação é um programa que tem dois comentaristas fixos comigo 
na bancada e ele conta muito com a participação de um terceiro ele-
mento, então, por exemplo, a gente vai falar de um jogo do Grêmio 
contra o São Paulo, a gente vai acionar uma pessoa em Porto Alegre 
[...] e vai acionar uma pessoa em São Paulo [...] No Redação Home 
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Office isso era impossível! (M. Barreto, comunicação pessoal, 29 
de dezembro de 2020)

A prática de utilizar diferentes participantes em home office mesmo 
depois do retorno do âncora ao estúdio também se estendeu aos entrevis-
tados ao vivo. Tal formato ganhou espaço, com todas as características 
inerentes a ele, com a diferença de que, por motivos de segurança à 
pandemia, o entrevistado estava em casa,

Quanto às adversidades para a produção de conteúdo no que diz 
respeito à saída dos repórteres à rua e envolvimento na redação, Barreto 
(2020) corroborou:

naquele momento, o objetivo da empresa era ter o menor número 
possível de pessoas na redação. Então, por exemplo, o editor-exe-
cutivo do programa – eu sou o editor-chefe e o Thiago Teixeira é o 
editor-executivo – ele trabalhava de casa [...] a gente normalmente 
tem um diretor de TV, mas quem estava na redação fazendo o papel 
de diretor de TV era uma das pessoas da equipe treinada para usar 
o Cloudcast. Então essa foi a modificação básica e os editores esta-
vam todos, naquele momento, trabalhando de casa. (M. Barreto, 
comunicação pessoal, 29 de dezembro de 2020)

6) Houve um aumento na utilização de imagens de arquivo e/ou 
disponíveis na internet, assim como conteúdos produzidos por terceiros, 
incluindo outros veículos de comunicação e TV’s dos clubes (no caso 
mais específico do futebol):

Conforme explicitado anteriormente, o Redação SporTV tem a 
característica de pautar-se em outros veículos de comunicação, de dife-
rentes meios, utilizando, por exemplo, reproduções de capas de jornais 
e reportagens em páginas da Internet. Porém, foi possível constatar uma 
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diferença considerável no tempo médio em que esses conteúdos ficavam 
no ar, com repetição das mesmas imagens, na comparação entre os dois 
períodos analisados:

Figura 6
Duração de cada conteúdo oriundo de terceiros

Elaborado pela autora. 

Na comparação entre os intervalos foi possível perceber o quanto 
o foco do Redação SporTV em termos geográficos precisou ser modi-
ficado pela paralisação do futebol no Brasil e um retorno mais precoce 
da atividade em outros continentes: entre março e junho de 2020, no 
período home office, à exceção da África e da Antártida, os demais 
continentes tiveram veículos representados, com notícias citadas, nos 
programas do primeiro intervalo analisado. Por outro lado, de setembro 
a novembro de 2020 – com o programa de volta ao estúdio e já com a 
prática do futebol liberada novamente em terras brasileiras, houve uma 
queda considerável na utilização de imagens originárias destes países 
e, até mesmo, citação a veículos destes locais.
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Figura 7
Continentes com veículos ao menos citados nos dois intervalos de análise

Elaborado pela autora.

Com relação às imagens de arquivo, não foi possível realizar uma 
comparação efetiva já que os caracteres informativos quanto a arquivo 
não eram utilizados de maneira padrão. Por exemplo, em alguns momen-
tos percebia-se que não eram takes atuais, mas não havia qualquer 
identificação gráfica que confirmasse isso – algo que poderia levar a 
uma análise imprecisa.

Conclusão

Com base nos dados apresentados, concluímos que a pandemia 
de COVID-19 influenciou profundamente no desenvolvimento do 
telejornalismo esportivo brasileiro, especialmente durante o primeiro 
semestre de 2020, no período entre março e junho, devido à ausência 
de treinos e eventos esportivos. Consideramos que o principal prejuízo 
foi em termos de conteúdo, muito mais do que execução por questões 
técnicas. No caso do Redação SporTV, a redução na gama de pautas a 
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serem exploradas nos pareceu muito mais difícil de contornar do que 
a necessidade de fazer o programa longe do estúdio.

Ainda que as dificuldades de execução fossem grandes e, em muitos 
casos, determinantes para a colocação em prática de determinada ideia ou 
para a impressão da qualidade daquilo que se estabeleceu como produto 
televisivo no Brasil, acreditamos que não teria sido tão desafiador se o 
conjunto de assuntos disponíveis para abordagem fosse mais variado. 
No entanto, discordamos da visão apresentada pelo âncora do programa 
de que a repetição exaustiva de determinadas temáticas era imprescindí-
vel. Ponderamos que a dependência do jornalismo esportivo brasileiro 
em relação ao futebol, evidenciada no decorrer deste trabalho, tenha 
sido prejudicial no desenvolvimento de uma perspectiva mais ampla.

De qualquer modo, verificamos que o fato do Redação SporTV 
funcionar habitualmente como um agregador de conteúdos, a partir de 
informações publicadas por outros veículos – colocando-as em con-
traponto e complementando com material próprio produzido – foi um 
facilitador na adaptação ao formato home office. Assim, mesmo com 
a dificuldade em conseguir imagens originais, foi possível ilustrar os 
debates com conteúdos produzidos por terceiros. É fundamental ressaltar 
que nada disso aconteceria se não houvesse dispositivos móveis com 
acesso à internet disponíveis para o trabalho.

Porém, consideramos que seria possível evoluir de uma simples 
remediação de conteúdos – com os materiais originários de outras 
mídias apenas sendo replicados, sem necessariamente uma adaptação 
real ao formato televisivo – para uma verdadeira convergência a partir 
da volta do Redação SporTV ao estúdio, de modo a melhorar o apro-
veitamento das informações, comunicação com o público e qualidade 
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das informações. Nesse sentido deixamos como sugestão para estudos 
futuros um aprofundamento em termos de convergência – assunto não 
abordado nesta obra – para melhorar a compreensão quanto a este período 
de pandemia, que revelou traços marcantes relacionados à convergência 
tecnológica e às novas formas de fazer jornalismo, não apenas naquilo 
que se refere à adaptação dos profissionais (multifunções e multimídia), 
mas à capacidade de trabalhar à distância, sem necessidade de estar 
fisicamente presente no espaço da redação.

Também consideramos interessante, posteriormente ao estado de 
pandemia, uma verificação quanto às alterações no rigor, formalidade 
e necessidade de padrão visual no telejornalismo brasileiro em contra-
ponto com a qualidade dos conteúdos produzidos.

A pandemia de COVID-19 ainda é um desafio a ser enfrentado 
sob muitas óticas distintas – a principal, claro, a da saúde pública - 
mas que implica em reflexos nos mais diversos setores da sociedade. 
Diferente do que se imaginava no início, este parece ser um problema 
com consequências que perdurarão por anos. Assim, há muito que ser 
estudado e verificado, incluindo a comunicação e, mais especificamente, 
o jornalismo.
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Olimpíadas Tóquio 2021: uma proposta de 
midiatização da TV pós pandemia

Luciana Mendes Fonseca1

Valquíria Passos Kneipp2

Este estudo teve como objetivo investigar uma cobertura televisiva 
multiplataforma como midiatizadora a partir do engajamento além do que 
é transmitido, incorporado aos conceitos de transmídia (Jenkins, 2009), 
por um recorte de um megaevento. Ademais, identificar uma mudança 
na forma de produzir conteúdos pós pandemia. A metodologia se fez 
por meio de um estudo de caso apoiado em uma análise observacional 
virtual, entre os dias 23 de julho e 08 de agosto de 2021 da cobertura 
da SporTV em parceria com a BandSports dos Jogos Olímpicos de 
Verão Tóquio 2021.

Duarte (2010) traz a importância da utilização de estudo de caso 
para se averiguar as informações pertinentes ao assunto que será tra-
balhado, já que permite a identificação dos elementos que constituem 
uma situação de problema. A pesquisa se justifica como um estudo de 
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caso, por recortar um fenomeno contemporâneo, e se faz necessária para 
registrar as novas práticas sociais do jornalismo televisivo esportivo.

A análise fundamenta-se pela importância de entender se há um legado 
para as coberturas televisivas de megaeventos esportivos pós pandemia, 
como uma consequência da midiatização. Foram analisados: os sites das 
duas emissoras (SporTV e BandSports), páginas do Twitter e Instagram, 
além da cobertura televisiva. A justificativa para a escolha dessas plataformas 
deveu-se ao fato de que foram fundamentais e utilizadas em todo o evento.

Apresentar-se-á o conceito de jornalismo esportivo megaeventos 
esportivos de Silveira (2009) e Campos (2012), bem como uma discussão 
sobre a midiatização alicerçada em Hjarvard (2012), propondo um estudo 
de caso por meio do acompanhamento da cobertura de um megaeventos 
esportivo em duas emissoras de televisão. Serão vistas também as pro-
postas de narrativa transmídia com Arnaut et al (2011), Jenkins (2009), 
Moloney (2011) e Gambarato et al (2013) para identificar uma nova forma 
de se transmitir um megaevento esportivo pós pandemia.

Jogos Olímpicos e a Covid-19

É importante compreender o papel do esporte na sociedade. Silveira 
(2009) define o esporte como mais do que apenas atividade física, sendo 
um meio que aproxima culturas.

Fato simples de ser visualizado é o que ocorre nas Olimpíadas. 
Apenas o esporte conseguiu unir, até mesmo, históricos inimigos 
políticos como Coréia do Norte e Coréia do Sul. As delegações dos 
dois países desfilaram juntas nas cerimônias de abertura dos Jogos 
Olímpicos de Atenas, em 2004, e Sydney, em 2000. Os atletas 
dividiram o mesmo espaço, os minutos de atenção, desfilaram no 
mesmo estádio, pregando o mesmo ideal de paz e confraternização. 
(Silveira, 2009, p. 37)



1729

meistudies

Sendo assim, o esporte ao se profissionalizar pode se tornar um 
espetáculo, aumentando a popularidade, em especial aos atletas. E com 
a evolução da tecnologia, o esporte ganhou ainda mais destaque. Por-
tanto, essa espetacularização de eventos esportivos geram os chamados 
megaeventos. Em relação aos megaeventos, Campos (2012) afirma.

Os megaeventos esportivos possuem, dentro do seu escopo muito 
mais que os seus dias de realização. Há uma série de ações que 
fazem parte deles e são inseridas em atividades pré e pós-evento. 
São características desses eventos justamente a capacidade de 
mobilização antes e depois da sua realização com outras atividades 
complementares ou suplementares. (Campos, 2012, p. 3)

Para o autor, a cobertura midiática nesses eventos permite o acesso 
da população ao desporto. Essa democratização gera interesse do 
público, que passa a acompanhar os eventos que antecedem e encerram o 
megaevento principal, com as Olimpíadas como o maior exemplo disso.

As Olimpíadas tiveram início na Grécia Antiga, por volta de VIII a.C., 
na cidade de Olímpia. Com o fim da Hélade, as competições foram 
caindo no esquecimento. Até, séculos depois, ser restaurada no ano 
de 1896 pelo aristocrata suíço Pierre de Frédy, também conhecido por 
Barão de Coubertin. Os primeiros Jogos Olímpicos da era moderna 
aconteceram em Atenas, na Grécia. Desde então, ocorrem em vários 
países pelo mundo de quatro em quatro anos, com exceção dos anos de 
1919, 1943 e 1947, quando ocorreram as Primeira e Segunda Guerras 
Mundiais.

O Brasil participou dos Jogos Olímpicos pela primeira vez em 1920, 
em Antuérpia, na Bélgica, conquistando a primeira medalha de ouro 
com o militar Guilherme Paraense no tiro esportivo. O país foi sede 
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do evento pela primeira vez em agosto de 2016, com as competições 
ocorrendo na cidade do Rio de Janeiro, com exceção de alguns jogos 
de futebol masculino e feminino nas cidades de São Paulo e Salvador.

A Olimpíada de 2016 foi marcada pelo Brasil ter a maior delega-
ção brasileira na história da competição, com 465 atletas e a melhor 
participação com 19 medalhas (7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze), 
conquistando a 13ª colocação no quadro geral de medalhas. O Comitê 
Olímpico Internacional (COI) apurou que a edição contou com 350 mil 
horas de transmissão dos 500 canais de TV e mais de 250 plataformas 
digitais de todo o mundo na cobertura. (Tácia et al., 2017) explicam que 
a Rede Globo, Rede Record e Rede Bandeirantes foram responsáveis 
pela cobertura de rádio e TV das Olimpíadas de 2016. Resultando em 
mais de 7.000 horas de transmissão de vídeo e áudio, incluindo pro-
pagação internacional, para uma audiência de seis bilhões de pessoas 
em 220 países.

No entanto, para a edição de 2020 houve alterações. Com a pan-
demia mundial do novo coronavírus, que paralisou o mundo no ano 
de 2020 impondo o isolamento social, houveram consequências em 
diversos âmbitos sociais, dentre elas o esporte. Dessa maneira, todas as 
competições esportivas foram suspensas, porque exigem contato físico 
e aglomeração. Como consequência, os campeonatos pré olímpicos de 
2021, como campeonatos mundiais de várias modalidades e os Jogos 
Olímpicos de Verão foram adiados.

Inicialmente as Olimpíadas de Tóquio aconteceriam entre 4 de julho 
e 9 de agosto de 2020, no entanto, foram realizadas dos dias 23 de julho 
à 8 de agosto de 2021. Além disso, os eventos pré olímpicos voltaram 
a acontecer no período de maio à julho de 2021, como o Pré-Olímpico 
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Mundial de Handebol em março, o Pan-Americano de Ginástica Rítmica 
e Artística em junho e julho, respectivamente, bem como o Pré-Olímpico 
Masculino de Basquete também em julho.

Nesse contexto, observa-se uma necessidade de mudança nas cober-
turas esportivas, já que não foi possível transmissões sendo feitas presen-
cialmente no Japão, com muitos profissionais envolvidos. Isso ocorreu 
devido as agendas de vacinação no mundo ainda não estarem completas. 
No Brasil, apenas 11,79% da população estava imunizada com as duas 
doses em junho de 2021 (Bimbati et al., 2021), pouco antes dos Jogos 
iniciarem. É importante entender que o país até o mês de outubro de 
2021 é o segundo no mundo com maior número de casos registrados 
da COVID-19 (mais de 21 milhões) e também no número de mortes 
(mais de 597 mil), ficando atrás apenas dos EUA.

Assim, foram necessárias transmissões à distância, com o uso de 
multiplataformas digitais e recursos que possibilitassem a proximidade 
com o público, como se estivessem no local. As únicas emissoras de TV 
no Brasil que tiveram os direitos de transmissão foram a Rede Globo 
(a partir da SporTV) e a BandSports, e fizeram a cobertura de todas 
as modalidades, utilizando multiplataformas e atuando em horários 
diferentes. E por este motivo são o objeto desta análise.

A Midiatização e Transmídia no Jornalismo Esportivo

Campos (2012) explica que todas as ações que envolvem um megae-
vento esportivo e que, consequentemente, trazem benefícios em outras 
áreas a partir dele, tem por objetivo a popularização do conhecimento e 
mobilizações que trazem mudanças na sociedade. Exemplos disso são 
as iniciativas nas áreas de turismo, esporte e cultura nas regiões que 
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recebem o evento, como construção de meios de transporte, valoriza-
ção daquela área, centros de treinamento de modalidades esportivas 
gratuitos para a população, entre outros. Por conseguinte, essas ações 
atraem a cobertura midiática.

Pode-se relacionar isso com o conceito de midiatização, que Hjarvard 
(2012) destaca como sendo a forma de influenciar os espaços de inte-
ração e grupos sociais. O autor também ressalta que pode ocorrer não 
apenas no campo físico de um determinado lugar, tendo como ponto 
principal a globalização. Assim, a cobertura midiática televisiva pode 
trazer essas transformações para os espaços virtuais de interatividade, 
alicerçado em uma linguagem própria ou em várias linguagens depen-
dendo da plataforma e da finalidade.

Assim, o processo de convergência nas mídias possibilita transforma-
ções nas práticas sociais na medida em que comunidades se constituem 
a partir de interesses. Portanto, a noção de espaço e grupos podem ser 
alteradas na medida em que a mídia influencia a cultura e a sociedade, 
aspecto fundamental da midiatização proposta por Hjarvard (2012), 
adaptado ao jornalismo esportivo, gerando a busca de uma cobertura 
midiatizadora e próxima do público pós pandemia.

Nesse sentido, é importante compreender a narrativa transmídia como 
um agente midiatizador no jornalismo esportivo. Essa sistemática está 
dentro da cultura da convergência, que para Jenkins (2009), representa 
uma transformação cultural conforme os consumidores são incentivados 
a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos 
de mídia dispersos. Sendo assim, é importante ressaltar o conceito de 
convergência de conteúdo, que Jenkins (2009), explana como sendo:



1733

meistudies

Fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia3, à 
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 
migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase 
qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que 
desejam. (Jenkins, 2009, p. 29)

A partir então dessa procura pela integração coletiva em que os con-
sumidores são elementos de uma cultura participativa na midiatização 
possibilitada pela convergência, é necessário trazer uma linguagem espe-
cífica atrativa. Assim, surge a narrativa transmídia, que: “se mostra cada 
vez mais atual e interessante por integrar todos os conceitos de produção 
e distribuição de conteúdo em uma única metodologia e processo de 
criação, envolvendo qualquer tipo de mídia” (Arnaut et al, 2011, p. 265).

Fechine et al. (2013) afirma que o termo narrativa transmídia popu-
larizou-se no Brasil pelo transmedia storytelling4 tratado por Jenkins 
(2009). O autor trata esse conceito no entretenimento a partir de estudos 
de séries americanas como Heroes, Lost, 24 hours e o filme Matrix, que 
traziam outros elementos ligados ao universo, porém, sendo consumidos 
de formas diferentes, sendo que o ponto principal deste termo é de que 
cada consumo possa ser autônomo e participativo.

Concomitante a isso, outros autores apontam pontos em comum da 
narrativa transmídia de Jenkins (2009), trazendo o questionamento se 
ela pode ser utilizada em outros gêneros comunicativos, não apenas no 
entretenimento. Dessa forma, Moloney (2011) elenca oito princípios 

3. Aqui Jenkins se refere às plataformas de linguagem, sendo não apenas as 
plataformas de comunicação.

4. É importante ressaltar que esses conceitos são adaptados por Jenkins (2006), no 
entanto, foram propostos por Kinder (1991).



1734

meistudies

da narrativa transmídia no gênero jornalístico, como mostra o quadro 
1 a seguir, adaptado para cobertura esportiva:

Quadro 1
Princípios da Transmídia no jornalismo

Princípio Conceito

DISTRIBUÍVEL
A cobertura continua considerando os aspectos 
da comunicação em rede e situa-se em quase 
todas as produções radiojornalísticas.

EXPLORÁVEL
Utilização de hiperlinks para a capacidade de 
perfuração nas páginas de comunicação digital 
da emissora.

CONTINUIDADE E SERIALIDADE Coesão e caráter coesos a partir da continuidade 
da narrativa em todas as plataformas.

DIVERSIDADE E DE PONTOS DE VISTA 
PESSOAIS

Diversidade midiática para engajar públicos cada 
vez mais diferenciados.

IMERSÃO

Participação cada vez maior do público, 
proporcionando conteúdos diferenciados além 
da transmissão das partidas, “adentrando” na 
história.

EXTRAÇÃO
Possibilidade da informação jornalística 
modificar as ações cotidianas, envolvendo a 
comunidade, em várias plataformas.

CONSTRUÇÃO EM MUNDOS REAIS
Explorar as histórias de formas cada vez mais 
compreensíveis, democratizando e facilitando o 
acesso ao público.

INSPIRAÇÃO À AÇÃO Fornecimento de saídas para ações na 
comunidade a partir da narrativa trabalhada.

Nota. Adaptado a partir da proposta de Moloney (2011).

Gambarato (2013) também traz dez princípios, utilizando perguntas 
para projetos ficcionais, como mostra o quadro 2 abaixo, que foi adap-
tado para cobertura esportiva:
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Quadro 2
Princípios da Transmídia

Princípio Questões

PREMISSA E FINALIDADE

1 Qual é o evento?
2 Qual é o tema do evento?
3 É um evento regional, nacional ou global?
4 Quais áreas envolvem esta cobertura (política, 
cidades, esporte, economia, cultura)?

NARRATIVA PRINCIPAL E NARRATIVAS 
PARALELAS

1 Quais são os elementos narrativos principais da 
cobertura do evento (o que, onde, quando, como, 
porquê)?
2 Quais são os principais objetivos e/ou desafios 
envolvidos na cobertura deste evento?
3 Quais são as estratégias para expansão da 
narrativa?
4 É possível identificar outras narrativas paralelas 
na cobertura deste evento?

CONSTRUÇÃO DE UNIVERSOS

1 Onde o evento ocorrerá?
2 O universo da narrativa (storyworld) envolve 
alguma característica fictícia?
3 O evento traz estratégias de expansão na 
cobertura multiplataforma?

PERSONAGENS

1 Existem personagens nesta cobertura? Quem 
são eles?
2 Este evento pode ser considerado um 
personagem próprio nesta cobertura?
3 O público também pode ser considerado um 
personagem?

EXTENSÕES

1 Quantas extensões estão inclusas na cobertura 
deste evento?
2 As extensões são meras reproduções do mesmo 
conteúdo (crossmídia) ou expansões reais dos 
conteúdos através de multiplataformas?
3 Existe um planejamento para produção dos 
conteúdos em cada extensão (nas redes sociais 
digitais, por exemplo)?
4 As extensões trazem conteúdos diferenciados 
e possibilitam explorar assuntos relacionados ao 
universo do evento?
5 Qual a duração do evento? As extensões são 
utilizadas durante todo o evento?
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Princípio Questões

MULTIPLATAFORMAS

1 Quais plataformas são utilizadas na cobertura 
deste evento (rádio, site, redes sociais digitais, 
aplicativos para celular)?
2 Quais dispositivos são utilizados na cobertura 
deste evento (computador, tablet, telefone 
celular)?
3 Existe uma estratégia para postagem ou criação 
de cada extensão de cobertura?
4 Quais produtos jornalísticos estão inclusos na 
cobertura deste evento (entrevistas, reportagens, 
artigos, documentários, podcasts)?
5. Outros gêneros jornalísticos aparecem na 
cobertura deste evento?

PÚBLICO E MERCADO

1 Qual é o público-alvo da cobertura deste 
evento?
2 Existe outro tipo de cobertura parecida com 
essa em outras emissoras? Qual o diferencial 
desta?
3 Esta cobertura envolve venda de produtos?
4 Qual é a audiência da emissora na cobertura 
deste evento?

ENGAJAMENTO

1 Qual é a quantidade de pessoas presentes 
nos jogos e qual é a quantidade de pessoas que 
participa nas multiplataformas desta cobertura?
2 Quais são os mecanismos de interação na 
cobertura deste evento?
3 A participação do público envolve produção de 
conteúdo nesta cobertura?
4 Quais atividades estão disponíveis para o 
público dentro das redes sociais digitais neste 
evento?

ESTRUTURA

1 Qual emissora está cobrindo este evento?
2 Que tipos de infraestrutura a emissora dispõe 
para a cobertura deste evento?
3 A cobertura é planejada para ser transmidiática?
4 Após o final do evento existe alguma extensão 
ativa?

ESTÉTICA

1 Que tipos de recursos visuais são utilizados na 
cobertura deste evento (vídeo, fotos, infográficos, 
podcasts, enquetes)?
2 Como funciona os recursos auditivos na 
cobertura deste evento? Existe som ambiente, 
efeitos sonoros, música, entre outras coisas?

Nota. Adaptado a partir da proposta de Gambarato (2013).
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Pode-se inferir então, que há pontos em comum na aplicação desta 
narrativa nas duas visões: é estruturada por meio da produção; envolvem 
a multiplataforma; instigam o público a agir, participando da produção 
e imergirem nos conteúdos; além de oferecer conteúdo, ademais dos 
noticiados ou trabalhados sendo a busca pela interatividade imediata 
e a todo momento com o público como uma característica principal. 
Dessa maneira, os consumidores fazem parte da criação de conteúdo, 
envolvendo qualquer tipo de mídia, retroalimentando uma cultura de 
participação.

Metodologia da Pesquisa

A pesquisa teve como metodologia o estudo de caso. Para Yin (2005) 
este método é relevante para investigar um fenômeno contemporâneo 
dentro de seu contexto da vida real, tratando as diferentes variáveis de 
interesse em uma situação tecnicamente única, incorporando abordagens 
específicas à coleta e análise de dados. Aqui utilizamos esse instrumento 
em busca de compreender o processo de midiatização e mudanças na 
produção de conteúdo na cobertura de megaeventos esportivos com o 
recorte da cobertura de duas emissoras televisivas.

Para o estudo empírico de caso, foi realizado o método de observação 
virtual não participante. De acordo com Marconi e Lakatos (2003), o 
intuito consiste em entrar em contato com a realidade estudada, porém 
não se integra a ela, permanecendo de fora. Esse tipo de procedimento 
permitiu ver as pesquisadoras como espectadoras nas situações pesqui-
sadas, com o intuito de identificar e analisar a nova forma de produção 
pós pandemia a partir da análise da cobertura da SporTV e BandSports 
dos Jogos Olímpicos de Verão Tóquio 2020/21, entre os dias 23 de julho 
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e 08 de agosto de 2021 a partir das redes sociais digitais (site, Twitter 
e Instagram) das duas emissoras, além da cobertura televisiva.

Adaptações na Cobertura das Olimpíadas de Tóquio 2021

Nas Olimpíadas de Tóquio em 2020/2021, o Brasil trouxe um número 
menor de atletas, contando com 302. No entanto, o país teve uma perfor-
mance maior que a edição passada: terminando no 12º lugar no quadro 
geral de medalhas, com 21 (7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze) (“Com 
21 medalhas nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Brasil tem seu melhor 
resultado”, 2021). Com o adiamento dos Jogos Olímpicos nesta edição 
devido a pandemia mundial do novo coronavírus, foi preciso uma série 
de alterações na cobertura deste evento. As únicas redes televisivas que 
obtiveram os direitos de transmissão desse megaevento: Rede Globo 
e BandSports.

A Globo diminuiu o número de profissionais no Japão para a cober-
tura, sendo 50 pessoas (repórteres, produtores e cinegrafistas) in loco, 
metade do que era previsto antes. A emissora optou pela criação de um 
estúdio virtual em suas instalações no Rio de Janeiro. Na TV aberta 
foram 12 horas diárias de transmissão, no entanto, pela SporTV foi 
completa (“TVs terão programação especial durante as Olimpíadas; 
saiba onde assistir”, 2021).

Além disso, a SporTV trouxe quatro canais simultâneos para exi-
bição das competições e 45 sinais livres nos aplicativos da Globo e da 
GloboPlay para os assinantes. O canal também estreiou um programa 
especial diário que iniciava a jornada olímpica sempre às 18h30 cha-
mado de Ohayo Tóquio!. Esse programa, bem como as transmissões 
foram feitas no estúdio da emissora no Brasil.
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Dessa maneira, os apresentadores, comentaristas e convidados inte-
ragiam à distância com as 16 equipes de reportagem que estavam em 
Tóquio. Além disso, o estúdio era transportado virtualmente aos locais 
de competição, uma vez que as imagens do que acontecia ao vivo do 
Japão eram transmitidas automaticamente no estúdio, com a operação 
das câmeras em formato remoto.

Portanto, a equipe de operação poderia trabalhar remotamente, tra-
zendo um menor número de profissionais no estúdio. Outro diferencial 
na SporTV foi a interação com os robôs nos programas e transmissões 
das competições, especialmente no Ohayo Tóquio! (“Olimpíadas: 
veja como será a cobertura e conheça novo estúdio para os Jogos de 
Tóquio”, 2021).

Foi observado a utilização de mais de uma plataforma na cobertura 
pela SporTV. Foi observado que a emissora utilizou as estratégias de 
transmidiação antes mesmo das Olimpíadas, porém, em menor escala. 
Assim, extensões multiplataformas eram trabalhadas como construção 
de universos, nos eventos pré olímpicos como os Campeonatos Mundiais 
de surf, skate e a Copa do Mundo de Natação e Ginástica, a partir de 
conteúdos exclusivos nas páginas do Instagram e site da SporTV com 
uma linguagem hipertextual e sessões específicas.

Isso denota uma possibilidade da utilização maior dessas estratégias 
no próprio período do evento. O quadro 3 a seguir mostra a quantidade 
de estratégias de transmidiação5 utilizadas em todo o período do evento, 
os dias e em cada rede social digital.

5. Aqui nos referimos às estratégias de Fechine et al. (2013) em que categoriza 
as formas de um meio ser transmidiático, em concordância com o transmedia 
storytelling de Jenkins (2009).
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Quadro 3
Estratégias de transmidiação nas Olimpíadas pela SporTV

Estratégia de 
transmidiação Quantidade Datas Redes sociais digitais

Antecipação 20 23, 24, 27, 29/07, 02, 03, 
04, 06, 07, 08/08 Instagram, site, twitter

Recuperação 77
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31/07, 01, 02, 03, 04 05, 06, 
07, 08/08

Instagram, site, twitter

Remixagem 14 24, 26, 28, 30/07, 01, 03, 
07/08 Instagram, site, twitter

Contextuais 196
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31/07, 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08/08

Instagram, site, twitter

Promocionais 17 23, 25, 31/07, 02, 04, 05, 
06, 07, 08/08 Instagram, site

Extensões 
narrativas 83 28, 29, 30, 31/07, 01, 02, 

03, 04, 05, 06, 07, 08/08 Instagram, site, twitter

Extensões 
diegéticas 99

25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31/07, 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07/08

Instagram, site, twitter

Extensões 
vivenciais 34 23, 24, 26, 27, 28, 31/07, 

01, 03, 04, 06, 07, 08/08 Instagram, site, twitter

Extensões de 
marca 26 25, 27/07, 01, 02, 03, 07, 

08/08 Instagram, site

Total 566
Autoria própria.

O quadro acima mostra que todas as estratégias foram utilizadas 
nas redes sociais digitais, em especial no Instagram e site, já que esti-
veram presentes em todos os dias de competições. As estratégias mais 
usadas foram as de propagação por conteúdos infirmativos contextu-
ais, trazendo conhecimento adicional sobre o tema da mídia principal 
(Olimpídas). Em geral tratavam de matérias, reportagens com vídeos, 
podcasts, textos e fotos com informações sobre as competições, regras e 
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desdobramentos em outras áreas além do esporte, como política, saúde 
e economia a partir dos Jogos.

A segunda estratégias mais utilizada foi a de expansão por conteúdos 
de extensão textual a partir de extensões diegéticas. Aqui foi adaptado 
como sendo conteúdos jornalísticos adicionais, mas que não tem nenhum 
impacto sobre a cobertura do evento se não for consumido. Exemplos 
disso, eram as matérias e vídeos com as opiniões de comentaristas sobre 
a atuação dos atletas após as competições e previsões de medalhas para 
o Brasil antes das finais em cada modalidade.

O canal BandSports foi parceiro da SporTV na cobertura das Olimpí-
adas de Tóquio, de forma que previu ter 24 horas ao vivo com conteúdo 
exclusivo no evento. Além disso, a equipe de três profissionais apre-
sentaram e fizeram reportagens diretamente do Japão e disponibilizou 
durante todo o período de competição o sinal aberto para assinantes de 
qualquer operadora de TV (“TVs terão programação especial durante 
as Olimpíadas; saiba onde assistir”, 2021). A emissora criou progra-
mas especiais diários sobre o evento: o Boa Noite Tóquio, exibido 
às 12h para resumir cada dia de competições; bem como a Maratona 
BandSports, no ar às 14h30 que tratava de detalhes, análises e resultados 
dos comentaristas.

Além disso, foi criado o Tarde Olímpica, exibido às 14h e às 17h, e 
trazia informações sobre o dia em Tóquio. Outro programa criado neste 
período foi o Sons de Tóquio, exibido às 17h e 30min que abordava 
os recordes, comemorações e os grandes momentos do dia, contados 
pelos próprios atletas. Por último o Bom Dia Tóquio ia ao ar às 18h, 
e tratava do início das competiçõe e previsões feitas por especialistas 
em cada modalidade.
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Por fim, o quadro De Olho em Tóquio foi criado antes dos Jogos e 
contava com informações e preparativos dos atletas brasileiros para os 
Jogos Olímpicos, trazendo bastidores, entrevistas e reportagens especiais 

(“BandSports terá 24 horas de cobertura dos Jogos Olímpico”, 2021). 
O quadro 4 abaixo trata das estratégias de transmidiação utilizadas pela 
emissora durante o evento.

Quadro 4
Estratégias de transmidiação nas Olimpíadas pela BandSports

Estratégia de 
transmidiação Quantidade Datas Redes sociais digitais

Antecipação 12 28, 29, 30, 31/08, 01, 
02, 03, 04, 05/08 Instagram, site, twitter

Recuperação 49
23, 24, 27, 29, 30, 
31/07, 01, 02, 03, 05, 
06, 07, 08/08

Instagram, site, twitter

Remixagem 03 30, 31/07, 01/08 Instagram, twitter

Contextuais 102
23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31/07, 01, 02, 
03, 04, 05, 06, 07, 
08/08

Instagram, site, twitter

Promocionais 24 25, 26, 29, 31/07, 02, 
03, 05, 07/08 Instagram, site

Extensões 
narrativas 48

24, 25, 26, 25, 27, 28, 
29, 31/07,01, 02, 03, 
04, 06, 07, 08/08

Instagram, site, twitter

Extensões 
diegéticas 37

23, 24, 26, 27, 28, 
29/07, 01, 02, 03, 04, 
05, 06, 07, 08/08

Instagram, site, twitter

Extensões 
vivenciais 11 29, 30, 31/07, 01, 02, 

03, 05, 08/08 Instagram, twitter

Extensões de 
marca -- -- --

Total 286
Autoria própria.
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Foi visto que essas estratégias não foram utilizadas antes do perí-
odo dos Jogos Olímpicos, apenas durante o evento. Fica claro que o 
uso delas foi cerca de duas vezes menor que na SporTV, o que pode 
mostrar que a BandSports não tem uma tradição neste tipo de cober-
tura. No entanto, a estratégia mais vista também foi a de propagação 
por conteúdos infirmativos contextuais. Assim como a SporTV, trazia 
material audiovisual e reportagens de texto e foto com conteúdos sobre 
os Jogos, além das outras áreas como educação e cultura.

Neste caso, diferentemente da SporTV, a segunda estratégia mais 
utilizada foi a de propagação por conteúdos reformatados a partir da 
recuperação. Em geral tratavam de resgate de vídeos (resultados de 
provas, especialmente de medalhistas brasileiros) no Instagram, site 
e twitter disponíveis logo após as transmissões. Também era possível 
recuperar situações mais importantes de cada competição, utilizando-se 
o hiperlink no twitter.

É importante compreender aqui que a estratégia de expansão por 
conteúdos de extensão lúdica a partir das extensões de marca foi a única 
não utilizada. Isso pode indicar que esta cobertura pela BandSports estava 
mais focada na produçao jornalística, ou ainda que não foi tão lucrativa 
pela emissora, o que pode ser ressaltado pelo período de pandemia.

Com a pesquisa identificou-se a utilização de estratégias de trans-
midiação de Moloney (2011) e Gambarato (2013) na cobertura das 
Olimpíadas de Tóquio 2020/21, como mostra o quadro 5 a seguir:
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Quadro 5
Estratégias de transmidiação nas Olimpíadas pela BandSports

Princípios Questões SporTV BandSports

PREMISSA E 
FINALIDADE

É 
DISTRIBUÍVEL

Envolve várias áreas 
(política, cidades, 
esportes, economia, 
educação e cultura)

Envolve várias áreas 
(política, cidades, 
esportes, economia, 
educação e cultura)

NARRATIVA 
PRINCIPAL
E NARRATIVAS 
PARALELAS

É 
EXPLORÁVEL?

Utiliza as 4 estratégias 
de expansão: extensões 
narrativas; diegéticas; 
vivenciais e de marca
Se identificam outras 
narrativas paralelas à 
principal nesta cobertura
Utiliza hiperlinks nas 
redes sociais digitais 
(twitter e site)

Utiliza 3 estratégias de 
expansão: extensões 
narrativas; diegéticas; e 
vivenciais
Se identificam outras 
narrativas paralelas 
à principal nesta 
cobertura
Utiliza hiperlinks nas 
redes sociais digitais 
(twitter)

CONSTRUÇÃO DE 
UNIVERSOS
E
MULTIPLATAFORMAS

POSSUI 
CONTINUIDADE 
E 
SERIALIDADE?

São utilizadas mais 
de uma plataforma: 
televisão, redes sociais 
digitais (Instagram, site e 
twitter)
 Estratégia para criação 
das extensões
Produtos jornalísticos 
nessa cobertura 
(entrevistas, reportagens, 
artigos, documentários, 
podcasts)
Coesão nas narrativas em 
todas as plataformas

São utilizadas mais 
de uma plataforma: 
televisão, redes sociais 
digitais (Instagram, site 
e twitter)
 Não se identifica muita 
estratégia para criação 
das extensões
Produtos jornalísticos 
nessa cobertura 
(entrevistas, 
reportagens, artigos, 
documentários, 
podcasts)
Coesão nas narrativas 
em todas as plataformas

PERSONAGENS

HÁ 
DIVERSIDADE 
E DE PONTOS 
DE VISTA 
PESSOAIS? 

O evento, atletas e 
emissora são personagens 
nessa cobertura
 Estratégia para criação 
das extensões
Diversidade no público e 
engajamento.

O evento, público, 
atletas e emissora são 
personagens nessa 
cobertura
 Estratégia para criação 
das extensões
Diversidade no público 
e engajamento.
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Princípios Questões SporTV BandSports

EXTENSÕES
POSSIBILITA A 
IMERSÃO DO 
PÚBLICO? 

Mais de uma 
extensão criada pelas 
multiplataformas (redes 
sociais e televisão) da 
emissora
 Planejamento de 
produção em cada 
extensão
Diversidade de assuntos 
em cada extensão durante 
todo o evento
Participação cada vez 
maior do público, como 
se adentrasse na história

Mais de uma 
extensão criada pelas 
multiplataformas (redes 
sociais e televisão) da 
emissora
 Não há grande 
planejamento de 
produção em cada 
extensão
Diversidade de assuntos 
em cada extensão 
durante todo o evento
Participação cada vez 
maior do público, como 
se adentrasse na história

PÚBLICO E 
MERCADO
E
ESTRUTURA

POSSIBILITA A 
CONSTRUÇÃO 
EM MUNDOS 
REAIS?

Público diverso e 
utilização de todas 
as estratégias de 
transmidiação nesta 
cobertura durante e após 
o evento
Utilização de extensões 
virtuais no estúdio 
no Brasil e a maioria 
dos profissionais de 
forma remota, além de 
transmitir em vários 
canais simultaneamente 
como diferenciais
Democratiza e facilita o 
acesso ao público

Público diverso e 
utilização de todas 
as estratégias de 
transmidiação nesta 
cobertura durante o 
evento
A maioria dos 
profissionais de 
forma remota, além 
de disponibilizar os 
canais de forma gratuita 
durante todo o evento e 
como diferenciais
Democratiza e facilita o 
acesso ao público
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Princípios Questões SporTV BandSports

ENGAJAMENTO
E
ESTÉTICA

PERMITE A
EXTRAÇÃO?

O público interagiu pelas 
redes sociais digitais 
(Instagram e twitter) e 
também produz conteúdo 
no twitter
O público comentava 
e criticava a cobertura, 
possibilitando mudanças
Utilização de recursos 
audiovisuais na 
cobertura (vídeo, fotos, 
infográficos, podcasts, 
enquetes)
Possibilidade da 
informação jornalística 
modificar as ações 
cotidianas, envolvendo a 
comunidade, em várias 
plataformas.

O público interagiu 
pelas redes sociais 
digitais (Instagram 
e twitter) e também 
produz conteúdo no 
Instagram
O público comentava 
e criticava a cobertura, 
possibilitando mudanças
Utilização de recursos 
audiovisuais na 
cobertura (vídeo, fotos, 
infográficos, podcasts, 
enquetes)
Possibilidade da 
informação jornalística 
modificar as ações 
cotidianas, envolvendo 
a comunidade, em 
várias plataformas.

Autoria própria.

Observou-se que, embora as emissoras tiveram a maioria dos pontos 
em comum, a BandSports não trazia um planejamento em cada estraté-
gia de transmidiação e nas extensões, além da não continuidade dessa 
narrativa após o evento. Já a SporTV trazia um preparação prévia para 
cada extensão, com narrativas mais coesas. Isso pode estar ligado ao 
fato de que tinha mais profissionais envolvidos na cobertura.

Embora a BandSports tivesse mais programas televisivos voltados 
às Olimpíadas, a SporTV trouxe mais inovação ao levar robôs, além de 
um quadro no programa Ohayo Tóquio!, que envolvia a participação do 
público, apresentado por uma jornalista que aparecia de forma virtual 
no estúdio. Além disso, o próprio estúdio contava com as imagens de 
Tóquio ampliadas de forma virtual ao vivo no programa e transmissões.
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As duas emissoras instigaram à midiatização, já que trabalharam 
com a hipertextualidade no Twitter e com as estratégias todos os dias 
pelo Instagram. Essa linguagem estimulava o consumidor a adentrar no 
universo da emissora de forma ativa como as participações via Twitter. 
Aliado a isso, houve também engajamento com o público apoiado nas 
redes sociais digitais.

Pode-se perceber que as emissoras nesse período de retomada de 
forma gradual das atividades presenciais tentam trazer sistemas cada 
vez mais integrados, estimulando assim a interação cada vez maior com 
o público, além da linguagem hipertextual. Ao trazer uma cobertura 
forte nas redes sociais digitais, a produção mostra que o público não 
precisa ter necessariamente acompanhado os programas e transmissões 
das emissoras, mas que pode consumir os produtos adicionais e seguir 
interações diferenciadas daquela mídia.

Aqui é compreensível que essa busca pela interação com o público 
pode possibilitar mudanças nas interações sociais, como implica 
Hjarvard (2014):

A condição midiatizada implica que os meios de comunicação tanto 
conectam as partes individuais da sociedade mais ampla, ao cons-
tituírem espaços públicos comuns para a reflexão sobre assuntos 
coletivos, quanto estão situados dentro das unidades menores da 
sociedade, por exemplo, o universo familiar. (Hjarvard, 2014, p. 32)

Em vista disso, essas mudanças colocam em discussão o que são 
as lógicas de funcionamento de uma cobertura remota em período de 
pandemia a partir da midiatização e que pode influenciar no modo de 
vida de quem consome. Hjarvard (2014) também mostra que essas 
discussões se tornam públicas e fazem parte das instituições da vida 
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em sociedade, mesmo que não sejam em um mesmo espaço físico: 
“A presença virtual potencial de uma instituição dentro do espaço de 
outra instituição cria uma sobreposição de lógicas institucionais que 
podem induzir várias formas de mudança.” (Hjarvard, 2014, p. 36) 
Nesta lógica pode-se inferir que as emissoras incorporaram elementos 
como redes sociais digitais e a virtualidade nos estúdios.

Considerações Finais

O trabalho atingiu o objetivo geral investigar uma cobertura televisiva 
multiplataforma como midiatizadora a partir do engajamento além do 
que é transmitido, incorporado aos conceitos de transmídia (Jenkins, 
2009), por um recorte de um megaevento. Pode-se perceber que as 
emissoras tentam trazer sistemas cada vez mais integrados, estimulando 
assim a interação cada vez maior com o público, além da linguagem 
hipertextual. No caso da BandSports essa tentativa ainda é menor, mas 
a pesquisa reconhece que há a investida.

Além disso, foi possível considerar o aumento gradual na utilização 
da virtualidade nas transmissões ao vivo e dos programas em estúdio. 
Bem como, a possibilidade cada vez maior de se transmitir conteúdos 
com a maioria dos profissionais em forma remota, como no caso da 
SporTV em que as câmeras foram operadas remotamente, e a maioria 
dos comentaristas estavam em suas casas, participando por chamadas 
de vídeo.

Sendo assim, é visto que a midiatização é um processo evolutivo, 
já que a mídia televisiva é um meio que está em constante expansão, 
e mostra que a utilização da narrativa transmídia e aspectos virtuais se 
constituem em um futuro pós pandemia. A pesquisa é um instrumento 
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que possui potencial para a ampliação do conhecimento disponível 
sobre o assunto.
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A construção da imagem de Neymar Jr. nas 
mídias sociais: uma análise do perfil do jogador/

celebridade no Instagram (2020-2021)

Luís Henrique Mendonça Ferraz1

José Carlos Marques2

Este trabalho tem como proposta analisar a construção da imagem 
de Neymar Jr. na Mídia Social Instagram, nos anos de 2020 e 2021, 
como futebolista e como celebridade mundial. Nesse sentido, buscamos 
compreender como foi/é feita a produção de conteúdos – construção 
discursiva e imagética de Neymar Jr. – na Mídia Social do jogador/
celebridade. No livro “A Cultura da Mídia”, de 2001, Douglas Kellner 
já abordava o poder dos discursos midiáticos e, consequentemente, 
como tais produções midiáticas podem mediar novas formas de pensar 
(ou não) e transformar (ou não) a nossa realidade. Ainda de acordo 
com Kellner (2001), os discursos midiáticos são o poder e estão a ser-
viço do poder (do Estado, das multinacionais, das celebridades, etc). 
Dessa forma, a potência dos discursos e das imagens midiáticas pode 
ser utilizada tanto para aprisionar quanto para emancipar consumidores 
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e cidadãos. Seguindo esse raciocínio – do poder midiático, da produção 
de conteúdo e da interação com outros tantos conteúdos, como acontece 
nas Mídias Sociais, pretendemos analisar como o perfil de Neymar Jr. 
(Instagram) trabalha a construção de seu “eu” midiático – de como o 
próprio jogador e seus assessores de comunicação tentam delinear e 
construir um personagem assertivo – socialmente válido – que possa ser 
sentido/consumido pelo maior número pessoas (ou melhor, ter o maior 
número de fãs e seguidores possível na Mídia Social).

Em outubro de 2021 (época de finalização deste texto), Neymar 
possuía 162 milhões de seguidores no Instagram e 88 milhões de segui-
dores no Facebook; Neymar Jr. é o perfil de celebridade brasileira com 
o maior número de seguidores do país. Portanto, podemos considerar 
a representatividade de Neymar Jr. – e de suas Mídias Sociais – como 
potentes ferramentas na construção do “eu” midiático do jogador/
celebridade e, em consequência, de uma possível mediação e de uma 
possível interação expressiva com o público. De certa maneira, temos 
um desafio: o objetivo é compreender e analisar, por meio da Análise 
do Discurso de linha francesa, como as construções imagéticas e dis-
cursivas de Neymar Jr. no Instagram conseguem valorizar, destacar e 
enaltecer uma personalidade/celebridade que possui inúmeros problemas 
na vida pessoal e profissional – ou seja, de como as virtudes de Neymar 
Jr. são potencializadas; e de como os desvios, falhas e polêmicas são 
atenuados na construção do “eu” nas Mídias Sociais.

Mídias Sociais, Instagram e Neymar Jr.

Comparativamente, a mídia social Instagram, com 162 milhões de 
seguidores, possui maior número de fãs e seguidores de Neymar Jr. do 
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que o Facebook, com 88 milhões de seguidores, e Twitter, com 55 milhões 
de seguidores. Nestas três Mídias Sociais de Neymar Jr., os conteúdos 
publicados/postados pouco divergem em seus conteúdos – ou seja, em 
uma análise das Mídias Sociais, na maioria das vezes, temos o mesmo 
conteúdo, de maneira simultânea, compartilhado. Mesmo não perten-
cendo ao escopo deste artigo, as Mídias Sociais Facebook e Twitter, 
de Neymar Jr., apresentam também número expressivo de seguidores.

Logo, outro dado importante é a data de criação de cada conta/per-
fil de Mídia Social de Neymar Jr.: 1) Twitter, página criada em 20 de 
junho de 2010; 2) Facebook, página criada em 20 de setembro de 2010; 
3) Instagram, página criada em 07 de março de 2012. De certa forma, 
Neymar Jr. conseguiu maior audiência (fãs, seguidores e interações) na 
Mídia Social criada por último: o Instagram, aplicativo de fotos – com 
quase o dobro de seguidores que a celebridade possui no Facebook. 
Atualmente, o Instagram tem sido uma Mídia Social muito utilizada 
entre estrelas e celebridades mundiais, como é o caso de Neymar Jr.

A principal especificidade do Instagram, como Mídia Social, é o 
uso de imagens (fotografias, fotomontagens e/ou vídeos). No Instagram 
a imagem se sobrepõe ao texto, pelo próprio modo de operação e dis-
posição da Mídia Social – na dinâmica, primeiramente chama atenção 
a imagem, depois o texto. Assim, em contextos em que a imagem se 
sobrepõe ao texto, temos uma comunicação visual mais direta, por assim 
dizer, como foi visto nos estudos de Derrick de Kerckhove (2009), no 
livro “A pele da Cultura: investigando a nova realidade eletrônica”. 
De acordo com Kerckhove, em contato com mensagens diversas – 
como imagens, imagens em movimentos e sons – antes de refletirmos, 
decodificarmos e/ou racionalizarmos sobre determinada mensagem (e 



1755

meistudies

seu conteúdo), nós, como receptores da mensagem, sentimos na pele o 
estímulo/conteúdo enviado pelo emissor. Para Kerckhove (2009), antes 
de mais nada, o computador e a TV falam ao corpo, não à mente, pas-
sando, assim, num primeiro momento, por cima das nossas faculdades 
críticas. Ainda como sugere o autor, o consumidor dos meios eletrônicos 
torna-se vítima da rapidez da sucessão de telas, de toda uma monta-
gem audiovisual. Portanto, consumimos, primeiramente, as imagens, 
os movimentos, as cores, os sons, a sucessão de telas das produções 
visuais (imagem/fotografia) e audiovisuais (vídeos) – do sentir na pele 
–, posteriormente, num segundo momento, na busca da racionalização/
interpretação da mensagem, como um todo.

Partindo das análises e estudos de Kerckhove, acreditamos que a 
força do Instagram, em especial, no caso Neymar Jr. e os 162 milhões 
de seguidores, esteja num primeiro momento relacionada ao sentir na 
pele e, apenas, num segundo momento, relacionada à racionalização 
dos motivos que o levam a ser a maior celebridade brasileira das Mídias 
Sociais. A nosso ver, no caso de Neymar Jr., as interações na Mídias 
Sociais privilegiam a aparência – no caso, sua aparência de celebridade 
(moda e vestuário), a composição estética do corpo (músculos, corpo 
magro e tatuagens) e o comportamento de celebridade (mansões, carros 
esportivos, aeronaves, viagens, etc). Dessa maneira, a estesia parece ser 
o ponto de partida entre Neymar Jr. e seus seguidores, em especial, da 
percepção e da compreensão visual (fotografia) e do vídeo (movimentos 
e sons) – de uma composição imagética que privilegia uma fusão entre 
o belo, a fama, o sucesso profissional, o poderio econômico, os bens 
materiais, de todo o furor e impacto que constroem e corporificam à 
celebridade.
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O que propomos, aqui, em especial, pela aproximação feita ao 
estudo de Kerckhove, do sentir da pele, é que a imagem projetada pelos 
famosos e celebridades do Instagram (tanto pelos discursos imagéticos 
quanto pelos discursos verbais), tem como característica um discurso 
que prima pela repetição, ou seja, por meio de discursos recorrentes 
de glamourização da vida. Com isso, temos uma enorme repetição de 
imagens postadas pelas celebridades – a exemplo, ilhas paradisíacas, 
mansões, aeronaves, carros de luxos, festas, joias, roupas de grife, ati-
vidades físicas, etc. Acreditamos, assim, que num primeiro momento o 
consumo da Mídia Social seja, realmente, o de sentir na pele, do curtir 
e deslizar a tela para a próxima imagem; e, num segundo momento, o 
da racionalização do conteúdo. Seguindo este raciocínio, pela própria 
dinâmica de navegação e de utilização do Instagram, como mídia – da 
rolagem de imagens (fotografias) – de forma sucessiva, e da velocidade, 
quase que instantânea, na troca das imagens propõe-se primeiro o sentir 
(o que chamou atenção, o que me fez sentir na pele e parar num conteúdo 
específico) e depois, a análise do conteúdo escolhido.

Como discurso, a fotografia é potencialmente criadora de narrati-
vas e poéticas que são históricas, culturais e ideológicas. Portanto, a 
fotografia, como comunicação e informação, fez/faz a mediação de seu 
tempo (passado/presente) que é imortalizado (congelado) no instante 
decisivo (ato de fotografar/olhar do fotografo). Temos, então, na lin-
guagem fotográfica a materialização de um dado momento da história 
da humanidade e uma mediação do mundo pelo olhar do outro. Sobre a 
interpretação do mundo pelo olhar do outro, do consumo imagético, no 
livro “Os tempos da fotografia: o efêmero e o perpétuo”, o fotografo e 
historiador fotográfico Boris Kossoy salienta que “é necessário que se 
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compreenda o papel cultural da fotografia: seu poderio de informação e 
desinformação, sua capacidade de emocionar e manipular, de denunciar 
e manipular” (Kossoy, 2007, p. 31).

Na atualidade, o Instagram e seus milhões de usuários, dão indica-
tivos de como a produção e o consumo de imagens são protagonistas 
no cenário contemporâneo. Além de protagonistas no cenário atual, as 
fotografias são cada vez mais tecnológicas, com câmeras e celulares com 
alta definição, misturando-se com novas plataformas de comunicação. 
Nesse sentido, podemos dizer que as Novas Mídias, como o Instagram, 
por meio dos discursos imagéticos, ajudam a transformar a cultura que 
também podem transformar o comportamento humano: temos, assim, 
uma cultura, cada vez mais voltada à fotografia e à imagem.

Dessa maneira, a preferência dos seguidores pelo Instagram, dentre as 
demais páginas de Neymar Jr. em Mídias Sociais, parece reafirmar o poder 
da imagem. E mais do que isso, a facilidade e velocidade de interação 
no Instagram – entre a publicação de fotos, as curtidas e os comentários 
– podem propor um modo de operação da plataforma que colabora para 
a instantaneidade comunicacional entre celebridades e fãs/seguidores.

Ao que parece, Neymar Jr. e seus assessores de comunicação, têm 
dado preferência ao Instagram, como uma comunicação estratégica entre 
Neymar Jr. (jogador/celebridade) e seus seguidores (fãs). A preferência da 
veiculação de imagens de Neymar Jr. em detrimento de outros recursos 
comunicacionais como vídeos (ao vivo) e/ou produções textuais mais 
complexas é notável – o que parece ser conveniente para a proteção da 
imagem do jogador/celebridade, que se tem envolvido nos mais variados 
tipos de polêmicas – como, por exemplo, sonegação fiscal, acusado pela 
modelo Najila Trindade de agressão (caso arquivado pelo Ministério 
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Público de São Paulo), denúncia de assédio por uma funcionária da 
Nike (acusação negada pelo jogador; investigações definiram o caso 
como inconclusivo), festa em Mangaratiba/RJ durante a pandemia de 
Covid-19. Em grande parte das postagens de Neymar Jr. no Instagram 
– assim como no Facebook e Twitter –, em momentos de sobriedade e 
tranquilidade na vida pessoal e profissional de Neymar Jr., os discursos 
verbais são utilizados sucinta e resumidamente, como “legenda”, “título” 
e/ou “linha fina” das fotos – que indicam locais, ocasiões e encontros com 
outras celebridades – em produções textuais muito breves. Cabe aqui uma 
ressalva: em momentos em que a imagem de Neymar Jr. é relacionada a 
algum tipo de polêmica, temos, além de uma imagem de impacto, uma 
produção textual (de discurso verbal) muito mais longa e muito mais 
relevante, mas essa análise faremos mais à frente.

Entre os anos de 2010 e 2012, anos de ascensão de Neymar Jr.3, 
quando ainda atuava pelo Santos FC, tivemos, no Brasil, uma construção 
midiática massiva, eufórica e convergente, nas mais diversas plataformas 
de comunicação – a lembrar, televisão, rádios, revistas, jornais, sites 
de notícias, da atuação como garoto-propaganda de marcas mundiais, 
etc. À época, buscava-se maior conhecimento do “eu” Neymar, como 
debutante do entretenimento nacional e como celebridade em ascen-
são. Parte expressiva da população brasileira conhecia Neymar Jr., e 
a audiência, aprendia, assim, sobre os comportamentos, os penteados, 

3. Em “O craque, o sex symbol e o homem de sucesso: a construção da imagem de 
Neymar no mercado brasileiro de revistas (2010/2011/2012)”, minha dissertação 
de mestrado, do ano de 2014, abordei como o mercado de revistas brasileiro, 
em seus diferentes segmentos jornalísticos, atuou na construção eufórica e 
convergente de Neymar Jr. como nova celebridade brasileira.



1759

meistudies

os desejos e os sonhos da revelação do esporte e do entretenimento 
nacional – vivíamos os tempos da “Neymarmania”.

Podemos, então, separar a construção midiática de Neymar Jr. em dois 
momentos distintos: a) “Neymarmania” - do início da profissão, do início 
do estrelato em território nacional, da adolescência, da construção conver-
gente e eufórica feita pelos meios de comunicações de massa brasileiros 
– momento em que tínhamos a “voz” de Neymar Jr.; b) as polêmicas de 
Neymar Jr. – da trajetória profissional na Europa, do estrelado mundial, 
da celebridade controversa (das principais polêmicas na vida pessoal e 
profissional), de uma construção de imagem feita por si mesmo e/ou por 
seus assessores de comunicação nas Mídias Sociais – momento em que 
temos menor produção de conteúdo e informações sobre o jogador cele-
bridade, de um maior “controle” ou mesmo do “silêncio”, na exposição da 
vida particular, da vida profissional e dos projetos futuros de Neymar Jr..

E é o sobre o “controle” descrito acima, tanto na vida profissional 
quanto na vida pessoal de Neymar Jr., que analisamos a construção da 
imagem do jogador/celebridade no Instagram.

As Publicações de Neymar Jr. no Instagram (2020-2021)

Para análise das postagens, escolhemos três (03) publicações de 
Neymar Jr. no Instagram, entre os anos de 2021 e 2021. Como critério 
de análise e recorte do corpus deste artigo, a escolha do material deu-
-se pela repercussão das publicações na Mídia Social, e também pela 
reverberação dos fatos nas mídias tradicionais (nos maiores meios de 
comunicação brasileiros, como, por exemplo: rádio, televisão, jornais, 
sites de notícias). Desse modo, da escolha das publicações no Instagram, 
selecionamos três postagens:
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1) O jogo Paris Saint Germain vs Bayern de Munique, final da 
Champions League (2020) – com 7.304.368 likes; 2) A denúncia de 
assédio sexual feita por uma funcionária da Nike (2021) – com 1.844.427 
likes; 3) As férias em Mangaratiba/RJ (2021) – com 5.991.111 likes.

Estas publicações do Instagram serão analisadas por meio da Análise 
de Discurso (AD) de linha francesa. A AD apresenta-se como arcabouço 
teórico e metodológico complexo, pois permite uma análise ampla 
sobre os processos de produção dos discursos (no caso, do conteúdo 
das publicações do Instagram), além de fornecer ferramentas de análise 
tanto para os discursos textuais quanto para os discursos imagéticos.

A Análise do Discurso corrobora do preceito de que toda a imagem 
é por si só um elemento discursivo – assim, a metodologia entende 
que qualquer imagem e/ou fotografia pode ser interpretada como se 
fosse um discurso. Segundo Milton José Pinto (1999), nas imagens 
encontramos intertextualidade, enunciadores e dialogismo, tal como 
nos textos verbais. O autor especifica ainda que a mídia habitualmente 
utiliza a fotografia e a fotomontagem para trabalhar e criar efeitos de 
sentido em suas publicações.

As publicações de Neymar Jr. no Instagram também demonstram, 
claramente, a relação de sentidos e interações entre os discursos, sobre-
tudo, sobre as questões dialógicas e polifônicas que compõem todos 
os discursos. As definições tanto de dialogismo, quanto de polifonia, 
podem ser acompanhadas com maior detalhamento nas citações a seguir, 
de José Luiz Fiorin (2006):

Todos os enunciados no processo de comunicação, independente-
mente de sua dimensão, são dialógicos. Neles, existe uma dialo-
gização interna da palavra, que é perpassada sempre pela palavra 
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do outro. É sempre e inevitavelmente também a palavra do outro. 
Isso quer dizer que o enunciador, para construir um discurso, levam 
em conta o discurso do outrem, que está presente no seu. Por isso, 
todo discurso é inevitavelmente ocupado, atravessado pelo discurso 
alheio. O dialogismo é a relação de sentido que se estabelecem entre 
dos enunciados (Fiorin, 2006, p. 20).

Ademais, grande parte das publicações de Neymar Jr. no Instagram, 
está relacionada com outros discursos (dialogismo/polifonia), como 
os próprios de sua prática profissional e outros derivados de sua vida 
social. Desse modo, Neymar Jr. e seus assessores de comunicação têm 
optado pela utilização da Mídia Social Instagram como um canal de 
comunicação com seus seguidores. O Instagram apresenta-se como 
canal de comunicação e de interação mais “controlável” e “seguro” para 
a imagem do jogador/celebridade. Em uma breve análise, conseguimos 
observar que Neymar Jr. repercute nas Mídias Sociais (dá respostas) 
sobre diversos acontecimentos de sua vida, os quais, dado ao seu status 
de celebridade, são transformados em notícias por outras mídias (mídias 
tradicionais). Portanto, ao que parece, as respostas aos discursos que 
estão em pauta na sociedade são feitas em um ambiente (Mídia Social) 
que permite moderações entre as publicações de Neymar Jr. e os comen-
tários e interações com seus seguidores.

Nesta comunicação previamente pensada pelos assessores das 
celebridades nas Mídias Sociais, como, por exemplo, acontece no Ins-
tagram, temos apenas a versão das estrelas do espetáculo sem maiores 
interferências externas, como se fosse um press release – uma comu-
nicação feita por empresas para a imprensa (neste caso também para 
os seus seguidores). Esse tipo de comunicação, via Mídias Sociais, 
diminuiu, consideravelmente, a interação das celebridades com as 
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mídias tradicionais – especialmente, em situações em que a imagem 
da estrela esteja envolta a polêmicas. Dessa forma, as Mídias Sociais 
possuem também um caráter coercitivo, portanto, o público em geral, 
ao postar ou repostar conteúdos das celebridades podem sofrer sanções 
judiciais, podendo se submeter a penas legais – em casos de crimes 
contra a honra, como calúnia e difamação.

Retomando as publicações do Instagram, a primeira análise é 
referente ao jogo Paris Saint Germain vs Bayern de Munique, final da 
Champions League (2020), publicação com data de 23 de agosto de 2020. 
Para o entendimento sobre contexto da publicação, Neymar Jr. era tido 
como a grande esperança do Paris Saint Germain (PSG) na disputa do 
maior troféu europeu de clubes, no entanto, seu time acabou derrotado 
(pelo placar de 1x0); derrota muito sentida pela atleta, que tentou ser 
o protagonista do título. Neymar Jr. já conquistou o título europeu em 
companhia de Lionel Messi, no Barcelona FC, na temporada 2014/2015, 
contudo, caso a conquista também fosse efetivada pelo PSG, o craque 
brasileiro teria a chance real de ganhar, pela primeira vez, a Bola de 
Ouro da FIFA – premiação dada ao melhor jogador do ano. Para análise, 
segue a postagens/publicação de Neymar Jr., no Instagram:
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Imagem 1

Nota. Derrota na Final da Champions League. (NJ, 2020).

A fotografia (imagem), assim com um discurso textual, produz senti-
dos. Por isso, temos no discurso imagético (não-verbal) de Neymar Jr., na 
derrota, uma cena que representa a frustração e/ou lamentação – talvez, o 
choro escondido com as mãos sobre os olhos. Por estar com o uniforme 
do clube, após o jogo e por estar sentado, demonstra-se também o can-
saço da disputa (do combate, como intertexto entre o discurso verbal e 
não-verbal). Para além da imagem, temos também na legenda da foto, a 
passagem bíblica: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei 
a fé” (2-Timóteo 4:7). A passagem bíblica refere-se à 2ª carta de Paulo a 
Timóteo, capítulo 4, verso 7, momento em que Paulo fez uma reflexão 
de seu momento extremamente desfavorável na prisão – logo, mesmo 
num momento desfavorável, como homem de fé, com homem justo, 
Paulo confiava na justiça de Deus (“guardei a fé”). Ao escolher a passa-
gem bíblica como legenda, Neymar Jr. e/ou seus assessores comparam 
a derrota na Champions League com o combate de Paulo, ou seja, que 
por mais que tenha lutado com todas as suas forças – também não tendo 
vencido –, Neymar Jr. confia na justiça de Deus. Ou seja, o jogador., dá 
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a entender que guarda a fé dele para um próximo combate e que será 
abençoado com novas oportunidades de vitórias.

O uso da religião e das mensagens de fé, nas publicações de 
Neymar Jr. (discursos verbais e não-verbais), tem se mostrado recorrente 
entre os anos de 2020 e 2021. Aqui cabe uma reflexão importante sobre 
as publicações do atleta e de sua crença: o jogador/celebridade, apoiado 
pelo discurso religioso, separa o julgo dos homens (a justiça do mundo) 
da justiça Divina. De certa maneira, Neymar Jr. parece acreditar (já que 
publica mensagens religiosas em seu Instagram) que para os homens 
(seus iguais) ele já está condenado – em função da desconfiança que 
possuem na sua atuação profissional e de sua postura enquanto homem.

De fato, como podemos acompanhar, na publicação no Instagram 
do dia 28 de maio de 2021, Neymar Jr. considera-se julgado e conde-
nado por seus iguais, como ele sugere, na acusação que sofreu de um 
suposto caso de agressão sexual a funcionária na Nike, ex-patrocinadora 
e ex-fornecedora de materiais esportivos do atleta.

Imagem 2

Nota. Funcionária da Nike acusa Neymar Jr. de agressão sexual. (NJ, 2021a).
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Na fotografia (não-verbal) temos, mais uma vez, a formação de um 
discurso que remete à fé. Dessa vez, temos o braço tatuado com o subs-
tantivo feminino “fé”; temos também as mãos juntas que simbolizam a 
oração, de alguém que é fiel e temente a Deus. Reiterando o que foi dito 
acima, quando abordei a diferença entre o julgamento dos homens e a 
da justiça de Deus, na legenda de sua foto, discurso verbal, Neymar Jr. 
salienta o “julgamento dos homens” quando propõe uma característica 
típica do enxergar humano: “Os fatos podem ser distorcidos porque as 
pessoas os enxergam de ângulos diferentes [...] Faz parte”.

Ao abordar a fé de Neymar Jr. nas publicações do Instagram, não 
é a proposta deste artigo dizer e/ou apontar quão religioso ele é – ou 
de questionar a fé de Neymar Jr.. Nesse sentido, é importante ressaltar 
que o jogador/celebridade tem deixado claro aos seus seguidores que 
acredita em Deus, que tem fé. Portanto, este é mais um atributo que tem 
sido atrelado, com frequência, à imagem de Neymar Jr.

Como celebridade brasileira e mundial, pelos 162 milhões de segui-
dores no Instagram, Neymar Jr. também é conhecido por suas extrava-
gâncias e por inúmeras polêmicas. Neymar Jr. é jovem, rico, famoso, 
desejado pelas mulheres. Então, possui atributos físicos, comportamen-
tais e bens materiais que algumas pessoas gostariam de ter. Em suas 
publicações no Instagram, como toda celebridade, a extravagância faz 
parte do dia a dia de Neymar Jr.

Na foto, nas férias de Neymar Jr, no Brasil, na cidade de Man-
garatiba/RJ, temos: a mansão à beira mar, o helicóptero de guerra, o 
gramado, a piscina. O discurso não-verbal (a imagem) chama à atenção 
por demonstra o poder de Neymar Jr. Ao mesmo tempo que enxerga-
mos poderio econômico por toda parte, temos na fotografia um jovem 
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que faz pose, um jovem que parece não fazer força para ter o que têm. 
Como legenda da foto, temos um emoji das mãos em oração (acessar o 
link do Instagram), ideograma utilizado pelos usuários de mensagens 
eletrônicas e páginas na web como referência à palavra “amém”, como 
forma de agradecimento a Deus. Em um dos comentários, do ex-joga-
dor de futebol Amaral, temos: “Aiaiai uiuiui, momento abençoado por 
Deus”, que reitera e recupera, em partes, o discurso de Neymar Jr.. A 
utilização do emoji na legenda da foto do Instagram, neste caso – e em 
outras legendas de fotos – sugere que a adoção de breves comentários 
parece mesmo ser um modelo adotado por Neymar Jr. e/ou por seus 
assessores de comunicação para as interações com seus seguidores nas 
Mídias Sociais – como uma estratégia para que sejam evitados ruídos 
de comunicação e desgastes desnecessários na construção da imagem 
do jogador/celebridade no Instagram.

Imagem 3

Nota. Neymar Jr. em Férias no Brasil (NJ, 2021b).

A potência da fotografia, do não-verbal, torna-se importante na 
construção da imagem de Neymar Jr no Instagram, já que a imagem 
parece mesmo valer mais que mil palavras. Assim, temos: a construção 
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da imagem do craque e da celebridade (moda e vestuário), da imagem 
e da estética do corpo (músculos, corpo magro e tatuagens), do homem 
de sucesso – das imagens do estilo de vida e dos comportamentos de 
celebridade (mansões, carros esportivos, aeronaves, viagens, etc) – e 
também a construção do homem temente a Deus.

Considerações Finais

No percurso de construção da imagem de Neymar no Instagram 
(2020/2021) nota-se a sobreposição do discurso imagético (fotografia) 
sobre o verbal (legenda das fotos). Tal constatação parece ser óbvia, 
pelo fato de o Instagram ser uma Mídia Social de compartilhamento 
de fotos. No entanto, em momentos adversos, nos momentos em que a 
imagem de Neymar Jr. é colocada no olho do furacão – entre situações 
polêmicas da vida pessoal e/ou profissional – podemos perceber o tra-
balho dos assessores de comunicação na elaboração de textos extensos 
para a proteção de Neymar Jr..

Entre os anos de 2020 e 2021, nas publicações do Instagram, além 
das imagens corriqueiramente atribuídas a Neymar Jr. – a exemplo, da 
imagem de craque, da imagem de homem de sucesso – foi trabalhada e 
programada também a imagem de jogador/celebridade ligada à religiosi-
dade. Nos momentos de turbulência, seja na vida pessoal e profissional, 
as publicações de Neymar Jr., privilegiam passagens bíblicas (textos) 
e fotografias (fotomontagens com textos bíblicos) que remetem à fé – 
ou seja, de como crer na justiça de Deus é o caminho até mesmo para 
Neymar Jr, que é rico e poderoso.

A página de Neymar Jr., no Instagram, em função do seu número 
de seguidores torna-se um importante canal de comunicação entre 
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o jogador/celebridade, a mídia tradicional e os seguidores (fãs). 
Nesse sentido, Neymar Jr. e seus assessores de comunicação pos-
suem um importante controle na veiculação de conteúdos, já que a 
participação do jogador/celebridade nas mídias tradicionais, compa-
rados ao passado (não tão distante) é um tanto quanto restrito. Como 
a construção da imagem de Neymar Jr. parece passar cada vez mais 
pelas mãos de assessores de comunicação, como, por exemplo, a 
administração de sua página no Instagram, o perfil da Mídia Social, 
ao que sugere, passou ser uma importante fonte de informação para os 
meios de comunicação tradicionais (TV, rádio, jornais, revistas, etc). 
Simultaneamente, então, o Instagram de Neymar Jr., é um perfil de 
Mídia Social que também trabalha como Comunicação Institucional – 
da celebridade e da empresa Neymar Jr.. Temos, assim, as versões dos 
fatos da vida pessoal e profissional de Neymar Jr., postados/publicados, 
comunicados e informados, numa comunicação sem maiores interfe-
rências externas, hierarquizada, de cima pra baixo, como se fosse um 
press release – uma comunicação feita por empresas para a imprensa 
(neste caso também para os seus seguidores). Por fim, acreditamos 
que o Instagram é uma importante ferramenta comunicacional para 
a construção da imagem da celebridade, como pode ser observado 
no caso Neymar Jr.. Na plataforma de fotos, para Neymar Jr. e seus 
assessores de comunicação, ter “voz” ou ficar “em silêncio” tornou-se 
opção capaz de construir (de forma mais efetiva) uma imagem positiva 
e socialmente válida para o público geral e também para os milhões 
de fãs e seguidores de suas Mídias Sociais.
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El deporte del imperio: fútbol americano, 
territorialidad y espectáculo

Héctor Villarreal1

La literatura reciente sobre football (o fútbol americano o en lo 
sucesivo), dentro de los estudios sociales, ha dado cuenta de su carácter 
cultural en Estados Unidos en relación con la orientación de su liga 
profesional como escaparate para un discurso oficial sobre el nacio-
nalismo y la militarización. Dando seguimiento a ello, el objetivo de 
la ponencia es describir la semiótica de la territorialidad y agresividad 
propia de este deporte, las cuales resultan idóneas para representar y 
reforzar el discurso patriótico militarista.

A partir principalmente del análisis de su comunicación no verbal 
y en tanto espectáculo televisivo, el estudio consiste el análisis de 
los actos ejecutivos de este deporte enmarcados por una codificación 
propia de su cultura, los cuales adquieren una significación que pasa al 
terreno de lo público al ser representada en un escenario multitudinario, 
como el estadio, y transmitido en medios masivos de comunicación por 
medio de los cuales se refuerza la socialización de sus significados. 
Como espectáculo televisivo, esta puesta en escena reproduce en la 
comunicación pública un modelo del mundo y las relaciones humanas 
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basado en la fuerza y la violencia, el cual se presenta como legítimo, 
razonable y deseable.

Para considerar la importancia de este deporte en la cultura esta-
dounidense, podríamos partir del hecho de que el fútbol americano se 
practica como una actividad formativa regular en el sistema educativo 
estadounidense. Es decir, desde educación básica a la superior, tal vez 
sin excepción, todo plantel escolar tiene un equipo representativo de 
fútbol, así como un grupo de animación (porra), y en los niveles medio 
superior y superior una banda musical que lo acompaña. La identidad 
de un plantel educativo está intrínsecamente vinculada a la de sus 
equipos deportivos representativos, que frecuentemente constituye su 
principal imagen de reconocimiento fuera de su localidad. Y viceversa, 
frecuentemente la identidad de la comunidad se vincula a la imagen del 
equipo deportivo de la institución educativa local.

Sobre el arraigo de esta identidad y sus efectos en las relaciones 
social, desde una perspectiva antropológica, Foley (1990, p. 133) explora 
hasta qué punto el deporte en este nivel comunitario tiene un potencial 
para prácticas culturales contrahegemónicas. Por el contrario, con base 
en un estudio etnográfico en una pequeña ciudad del sur de Texas, 
observa al fútbol americano como un ritual complejo que no se limita 
al estadio y ni siquiera al colegio, sino que involucra en buena medida 
a la comunidad entera en ceremonias y eventos de socialización de la 
juventud que marcan estatus social, refuerzan estereotipos de género 
y desigualdad racial, inclusive cuando acoge eventos de resistencia y 
movimientos por los derechos civiles, ritual que se matiene “como una 
poderosa metáfora de la cultura capitalista americana”
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La relación entre la práctica de este deporte como motivo de cele-
bración con los eventos de mayor significación nacional puede quedar 
manifiesta en la evidencia de que desde temprano del primero de enero 
de cada año hasta la madrugada del día siguiente se lleva a cabo una 
gran fiesta de fútbol en los estadios y en los hogares gracias a la televi-
sión, puesto que los equipos universitarios campeones de las distintas 
regiones del país disputan trofeos en forma de tazones (bowls), para 
definir así al número uno y a quienes le siguen sucesivamente en una 
clasificación nacional. No menos importante es que en la celebración 
del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day), fiesta nacional, se 
ha vuelto una tradición comer el pavo en los hogares mientras se ven 
por televisión los juegos que la liga profesional de fútbol —Nacional 
Football League (NFL)— programa especialmente para esa fecha.

La observación de evidencias como las señaladas y del propio juego 
como sistema de comunicación permiten argumentar que la relación 
entre militarismo y fútbol americano ha contado para su intensificación 
no solo un ensamblaje o red de industrias, sino que el propio deporte 
cuenta con un metadiscurso y un arrigo cultural que ha facilitado reforzar 
su aceptación y normalización. Es por ello que el capítulo elabora dos 
argumentos que recogen los supuestos de la literatura sobre comunicación 
no verbal y la teoría de la mediación para interpretar las expresiones de 
la semántica de este deporte.

El primer argumento plantea cómo es la construcción espacial de la 
agresión y se refiere a que es un juego que consiste en la apropiación del 
territorio del contrario por medio de la fuerza y el daño al oponente, lo 
que representa una puesta en escena del imperialismo; el segundo explica 
cómo se construyen y presentan imágenes que expresan agresividad y 
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fuerza, las cuales tienen la intención de intimidar al rival (que van desde 
el vestuario, la posición del cuerpo y los gritos hasta el ambiente con 
la participación del público y los grupos de animación).

De esto resultan cuatro conclusiones: primera, el fútbol americano 
es una práctica deportiva que da cuenta de una concepción conflictiva 
de las relaciones de poder entre los grupos humanos, manifiesta en la 
competencia por la apropiación del territorio del contrario por medio 
de la fuerza; segunda, como práctica cultural propia de Estados Unidos, 
expone una concepción de las relaciones entre los grupos humanos 
como competencia para dominar a los otros, por la que es legítimo 
que el más fuerte y agresivo imponga su voluntad sobre el más débil; 
tercero, los actos comunicativos y ejecutivos de los equipos de fútbol 
americano, al ser realizados en un escenario público como es el estadio 
y, en muchos casos, al ser también transmitidos por televisión, pasan 
al campo de la comunicación de masas y se presentan como un espec-
táculo en el que el público celebra y valida la puesta en escena de un 
ritual caracterizado por la violencia, el patriotismo y el militarismo; y 
cuarto, la mediatización del fútbol difunde un discurso hegemónico y 
la legitimidad de su praxis, la cual en economía se expresa como com-
petitividad; en lo social, en la desigualdad que resulta de la dicotomía 
entre pocos ganadores y muchos perdedores; y en política se manifiesta 
como imperialismo y apoyo a la guerra.

Militarismo y Fútbol Americano

Pasquino (2005, pp. 962-963) define el militarismo como “un vasto 
conjunto de costumbres, intereses, accilones y pensamientos asocia-
dos con la utilización de las armas y con la guerra y que sin embargo 
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trascienden los objetivos puramente militares”, pues “tiende a permear 
de sí a toda la sociedad”, a la vez que “rechaza la cientificidad de toda 
elección y de su racionalidad y ostenta características de casta y de 
culto, de autoridad y de fe”.

De manera concordante, al llevar la definición al caso particular, 
Bacevich (2005) se refiere al nuevo militarismo estadounidense como 
caracterizado por una confianza enormemente exagerada en la eficacia 
de la fuerza y que, por lo tanto, el poder militar es una oportunidad 
para ser explotado en lugar de algo para ser visto con escepticismo. 
Otra característica está en la convicción de que el poder militar se ha 
convertido en el principal emblema de la grandeza nacional. Es decir, 
no es la productividad económica o su poder cultural y educativo, 
como tampoco sus ideales de libertad y justicia, sino su poder militar, 
la base de la creencia en que Estados Unidos se distinga y tanga ventaja 
sobre otras naciones del mundo. No menos importante para ello es una 
idealización romantica de los miembros de las fuerzas armadas como 
los mejores ciudadanos y dotados de una superioridad moral sobre el 
resto de sus connacionales.

Por su parte, Gems (2006, p. 161), al estudiar el papel del deporte en 
la expansión imperialista de Estados Unidos, detalla cómo los hombres 
blancos, anglosajones y protestantes establecieron el estándar para la 
inclusión dentro de la sociedad estadounidense, el cual transfirieron a 
territorios extranjeros y utilizaron sutilmente los deportes para inculcar 
virtudes raciales, morales y comerciales supuestamente deseables en 
los sujetos coloniales. En el ámbito de tal expansión, el deporte pro-
porcionó un medio de inculcar la fe en los valores y principios de un 
sistema dominante. Considera que “el deporte es claramente parte del 
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plan imperial estadounidense”. Ya en 1922, la Asociación Olímpica 
Estadounidense tenía la intención de “vender los Estados Unidos al resto 
del mundo” a través del deporte. En una década, el gobierno federal del 
país promulgó un plan de marketing global para atraer a ciudadanos 
extranjeros a las formas deportivas estadounidenses y comprar artículos 
deportivos estadounidenses.

En consecuencia de una larga historia del uso político del deporte 
para fines propagandísticos, la revisión de la literatura sobre el milita-
rismo y el fútbol americano apunta a lo que Der Derian (2001) llama la 
Red militar-industrial-mediática y de entretenimiento (military-indus-
trial-media-entertainment network o MIME-NET). Es decir, que hay un 
ensamble entre estas industrias para la exaltación de los miembros de 
las fuerzas armadas como héroes, conceptualizar a la patria y sus ene-
migos a partir de características étnicas, ensalzar a las tropas, glorificar 
la guerra para conquistar parcelas de territorio y, no menos importante, 
reforzar las masculinidades hegemónicas y el reempoderamiento del 
estado neoliberal.

Esta literatura se ha enfocado en el análisis de los eventos que son 
ilustrativos del fútbol americano en la MIME-NET, como los siguientes:

• El Tazón de las Fuerzas Armadas (Armed Forced Bowl).

• El Superwbowl de la Guerra del Golfo (The Gulf War Super 
Bowl).

• La Exhibición “Fútbol americano Profesional y el Espíritu 
Americano” (Pro Football and American Spirit).

• La Campaña “Saludo al Servicio” (Salute to Service).

• La Conmemoración del 9/11.
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El Tazón de las Fuerzas Armadas

Las fuerzas armadas —el Ejército y la Marina, Army y Navy— 
cuentan con equipos competitivos en la liga universitaria y el encuentro 
entre ellos es un clásico. El Tazón Armed Forces Bowl, de acuerdo con 
Butterworth (2009), proporciona una integración del deporte comercial 
y la cultura estadounidense del militarismo. El juego está colmado de 
símbolos y exhaltaciones patrióticas que se han vuelto cada vez más 
centrales para los eventos deportivos en la era de la guerra contra el 
terrorismo (posterior al 9/11), pues ha sido la primera vez que un fabri-
cante militar ha sido el patrocinador oficial de un tazón universitario y 
depende de una retórica ubicua de apoyo a las tropas. Al expandir la 
combinación de deporte y guerra, el Armed Forces Bowl ofrece una 
concepción de la identidad estadounidense apropiada, en la que se nor-
maliza la guerra en general y se vuelve obligado el respaldo a la guerra 
contra el terrorismo específicamente.

NFL y el el Espíritu Americano

Butterworth (2012) afirma que, más que nunca, las industrias del 
entretenimiento trabajan en conjunto con las fuerzas armadas estadouni-
denses en la producción retórica del militarismo. Este es especialmente 
el caso en el deporte profesional, donde la National Football League 
(NFL) hace que las imágenes de guerra y el personal militar sean un 
punto focal de la cultura del fútbol. Una de las iteraciones de esta 
relación fue la exhibición “Fútbol profesional y el espíritu estadou-
nidense” ubicada en el Salón de la Fama de la NFL durante los años 
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2008 y 2009, y diseñada para viajar por todo el país, la cual presentó 
múltiples puntos de identificación entre el juego —especialmente en 
la NFL— y el ejército.

El propio Butterworth considera que “el fútbol americano univer-
sitario y profesional son instituciones poderosas a través de las cuales 
podemos comprender mejor el creciente matrimonio de los militares con 
el entretenimiento en los Estados Unidos” (p. 242). Como tal, constituye 
una audiencia que está posicionada para ver la guerra como necesaria 
y noble, con el espíritu guerrero mitológico del fútbol profesional sir-
viendo como soporte retórico, por lo que concluye que “es evidente que 
la propia naturaleza de la mitología del fútbol permite un tipo particular 
de identificación con los discursos nacionalistas y militaristas” (p. 255).

Saludo al Servicio

Rugg (2016) parte del supuesto asumido por la literatura, según el cual 
el fútbol ha funcionado durante mucho tiempo en estrecha colaboración 
con los significados y discursos del militarismo, y desde ahí análiza la 
campaña “Salute to Service”, que se llevó a cabo durante todo el mes 
de noviembre de noviembre de 2011. Diseñada para unificar y elevar 
el trabajo de la NFL y sus clubes para reconocer a las fuerzas armadas, 
se recurrió a una saturación de iconografía y simbolismo militar en los 
juegos de la temporada regular y en torno a ellos. La campaña fue más 
allá de ser un “megaevento” de exhibición ceremonial militar, con los 
cuales la liga aparece como un ciudadano corporativo que encarna pasi-
vamente los valores estadounidenses, sino para construirse como una 
institución pública estadounidense ideológicamente activa y autorizada.
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Durante la duración de la campaña, los equipos se colocaron cintas 
de camuflaje en las prendas de vestir y aditamentos que se utilizan en 
el juego, incluidas las torres de alta tensión, los postes de gol de campo 
y los balones de fútbol, así como la ropa de los árbitros y entrenadores. 
Al marcar a los jugadores y entrenadores con equipo de camuflaje de 
la marca (NFL), la campaña hizo que los jugadores aparecieran como 
socios. Con la campaña, el ejército ya no es fue visitante de honor, 
sino un participante activo en un espacio combinado deportivo-militar. 
Esto se puedo ver en las ceremonias previas al juego y del medio tiempo, 
las numerosas ceremonias de alistamiento que se llevan a cabo en el 
campo antes y durante los juegos hasta la exhibición similar a un parque 
de atracciones de helicópteros y tanques en los estacionamientos del 
estadio. Incluso el título de la campaña en sí utiliza el gesto específico 
militar del saludo para situar a los jugadores, la liga y sus fanáticos 
como compatriotas militares. Concluye que esta campaña refleja el cre-
ciente complejo militar, deportivo y de entretenimiento que normaliza 
y purifica la presencia de los militares en la vida cotidiana, al tiempo 
que mejora las credenciales patrióticas de la liga.

Conmemoración del 9/11

Fischer (2014), por medio de un análisis crítico del discurso, considera 
que las conmemoraciones que hace la NFL sobre el 11 de septiembre 
son una instancia única de convergencia deportiva mediática militar 
que se implementa meticulosamente por medio de múltiples juegos, 
canales de transmisión y locaciones como estadios y memoriales. 
Extendiéndose en los temas de la sanación (del trauma del ataque y el 
duelo por las víctimas), la valoración de las tropas y la purificación de 
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la guerra, así como la conquista territorial, sostiene que las ceremonias 
de conmemoración del 11 de septiembre de la NFL son cómplices del 
silencioso reempoderamiento del estado neoliberal en tiempos de guerra 
permanente. Se legitima la vigilancia de los ciudadanos estadounidenses 
reafirmando las representaciones hegemónicas de la masculinidad que 
enmarcan firmemente al sujeto- ciudadano en un molde heteropatriar-
cal, mediante la creación de una versión étnica de la identidad nacional 
que hace aberrante a ciertas minorías como las que se refieren al Medio 
Oriente y el Islam.

El depliegue de tropas y jets, banderas, himno y proclamas, forman 
escenas aquí invocadas afirman una conquista territorial que está a punto 
de tener lugar, dominando el territorio, dando la falsa impresión de que 
la guerra es un campo de batalla justo entre dos equipos iguales donde la 
victoria se decide por méritos. Sostiene que la conmemoración del 11 de 
septiembre de la NFL es en gran parte un espectáculo de la cultura del 
militarismo, impregnado de discursos militaristas de los locutores que 
parecen ansiosos por usar el juego para obtener apoyo para las guerras 
en curso, especialmente aquellas que son impopulares entre el público 
estadounidense. y reafirmar la identidad nacional mediante excesivas 
demostraciones de patriotismo.

El Apoyo a las Tropas en Irak

El Super Tazón o Super Bowl, el juego de campeonato de la NFL, 
es el programa de televisión de mayor audiencia en Estados Unidos, 
por encima de 100 millones de telespectadores, y tiene los precios más 
altos por publicidad. Se le llama el deporte que nació para la televisión, 
porque las numerosas pausas que implica su realización permiten la 
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transmisión de muchos anuncios publicitarios o propagandísticos sin 
interrumpir las jugadas a los televidentes.

Durante la primera guerra del Golfo Pérsico, en 1991, el 
Super Bowl XXV fue un escaparate propagandístico a favor de las 
acciones militares y el Gobierno, como un espectáculo de guerra que 
incluía barricadas en el estadio, registros de seguridad por rayos X a los 
asistentes, escuadrones antiterroristas en las gradas, banderas estadou-
nidenses distribuidas en todos los asientos, una emotiva interpretación 
del himno nacional por parte de Whitney Houston y un discurso de 
medio tiempo del presidente George HW Bush. De manera similar, para 
la segunda guerra en esta región, el 7 de octubre de 2001, el presidente 
George W. Bush anunció la incursión de Estados Unidos en Afganistán 
con ataques aéreos iniciales, apenas media hora antes del inicio del 
partido entre los Eagles y los Cardinals.

King & Oriand (2014) señalan que, aunque las relaciones entre el 
deporte profesional y el ejército de los Estados Unidos no eran nuevas, 
tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, surgió un 
sistema en el que la cultura deportiva se trasladó más allá de su papel 
habitual como soporte ideológico del estado. En esta nueva configuración, 
organizaciones como la NFL integraron la política de la administración 
Bush en su estrategia comercial y, a la vez, la administración Bush creó 
una audiencia para sus proyectos militares a través de una asociación 
con una marca que atrae a más fanáticos cada semana que una elección 
presidencial. En conjunto, esta asociación profundiza e intensifica el 
nexo entre el deporte y la guerra en Estados Unidos.



1781

meistudies

La Construcción Espectacular de la Agresión

Es así que, en tanto conjunto de actos expresivos de carácter público, 
el fútbol es un relato que propone una interpretación de la sociedad en 
la que el más fuerte y más agresivo es el mejor, cumpliendo así una 
función de enculturación, pues en la medida en que se reproduce el 
comportamiento de esos actores como un fenómeno espectacular de 
audiencia multitudinaria forma parte del orden social.

Puede afirmarse así que el militarismo se convierte así en una 
representación ideológica de la realidad que en expresiones cultura-
les, como el fútbol, produce y reproduce en la comunicación pública 
un modelo del mundo que se presenta como el único funcionamiento 
social legítimo, razonable o viable. Esto puede sustentarse a partir de 
la teoría de la mediación, según la cual el control social es ejercido por 
instituciones (incluyendo familia, escuela y medios de comunicación) 
que administran la producción y oferta de información, de modo que 
influyen sobre la interpretación que hacen las personas de la realidad a 
partir de todas las acciones que inciden en su aculturización, incluyendo 
las manifestaciones rituales y recreativas; influyen porque les esclarece 
cuáles son las concepciones de la realidad que el relator distingue, entre 
todas las representaciones alternativas posibles e incluye la presuposición 
de la legitimidad ante ellos. (Véase Martín Serrano, 1994, pp. 46-48.)

La Construcción Espacial de la Agresión

El pensamiento conservador explica los hechos sociales a partir 
de factores psicológicos o biológicos, con lo que ignora así las causas 
económicas de muchos de ellos. Por ejemplo, en sus investigaciones 
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sobre el comportamiento primitivo e instintivo que persiste en el hom-
bre, el antropólogo Edward T. Hall (1959, p. 58) menciona la tendencia 
inconsciente que le impulsa a un grupo humano a proteger un territorio 
del que se apropia: “la historia del pasado del hombre es en gran parte 
un relato de esfuerzos por arrebatar a los demás y por defender ese 
espacio a los extraños”. El fútbol consiste precisamente en la lucha 
entre dos equipos para apropiarse por la fuerza del territorio del otro, de 
modo que gana quien más veces logra cruzar con el balón en su poder 
la meta final defendida por el contrario. Esta relación entre grupos y 
apropiación de territorio es denominada como territorialidad y definida, 
de acuerdo con el comunicólogo Mark L. Knapp (1991, p. 114), como: 
“la conducta cuya característica es un tipo de identificación con un área 
determinada que indica la propiedad y la defensa de ese territorio ante 
quienes pueden invadirlo”. La territorialidad, por tanto, permite muchas 
veces la propia supervivencia del individuo o del grupo, puesto que 
trata de garantizar alimentación, vivienda, seguridad, reproducción o 
dominación sobre otros. Knapp considera que hay distintas conductas 
territoriales que ayudan a regular la interacción social, pero que tam-
bién pueden ser fuente de conflicto, de modo que, “lo mismo que en los 
animales, el más fuerte y dominante de los seres humanos parece tener 
el control de más territorio en la medida en que la estructura grupal o 
social sea estable”. Puede decirse, entonces, que el fútbol representa 
la necesidad que el hombre tiene de un territorio y el conflicto por su 
apropiación bajo un conjunto de reglas convenidas en un escenario 
repleto de símbolos y ritos que así lo enfatizan.

La territorialidad entra dentro del campo de estudio de la proxémica 
(Hall, 1959, pp. 173- 195), pues entre las varias distancias interpersonales 
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humanas que hay, una es aquella en la que se pasa de una distancia per-
sonal (globo) —entendida ésta como espacio entre los individuos— a 
lo que podemos llamar como distancia de apropiación. Esto nos lleva a 
que la territorialidad es también una forma de comunicación no verbal 
que informa que hay zonas reivindicadas y defendidas por un individuo 
o grupo. Si es ya una agresión ocupar el territorio de otro, más lo es 
cuando se trata de un acto deliberado y mediante la fuerza del contacto 
físico. Un dato interesante es que los individuos o grupos violentos se 
sienten más amenazados e invadidos más rápidamente que los que no 
lo son, por lo que su exigencia de territorio protegido es mucho mayor 
(Descamps, 1992, pp.128-129). Es así que en el fútbol, que supone la 
disputa territorial entre dos grupos por medio de la violencia física, la 
agresividad es superlativa.

Hay impulsos en el hombre (como unidad bio-psico-social) que lo 
llevan a la agresión. Ante ello, el fútbol se convierte en un vehículo 
perfecto para la catarsis; véase si no, lo que dice el etólogo Konrad 
Lorenz (1965, pp.217-218), para quien no hay duda de que “la fácil 
irritabilidad del ser humano se debe a su sensible tendencia a la agre-
sión”, lo cual se evidencia en que “todo mundo se alegra” de encontrar 
“un objeto sustitutivo ‘legal’ [sic] para dar rienda suelta a sus deseos de 
agresión”. Explica que en las sociedades modernas, al no haber peligro 
de ser atacado por fieras salvajes como antaño, el enemigo actual “es una 
comunidad de congéneres nuestros que —con el mismo entusiasmo que 
nosotros— se siente asimismo obligada a la defensa de su sociedad”. 
Esta condición humana es magnificada en el fútbol, al concebirse a sí 
mismo como una analogía de la sociedad. Con esta concepción de la 
realidad social se reproduce un discurso —repleto de frases de desprecio 
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por el débil, el culto por la violencia y al afán por la victoria—, según 
el cual la práctica de este deporte es un entrenamiento para la vida, de 
modo que quién triunfa en él —se dice— habrá de triunfar en todo lo 
que haga, pues está mentalizado para ser un ganador y vencer a la com-
petencia, su voluntad está formada para dominar y su carácter templado 
para resistir cualquier sufrimiento.

El estadio es el lugar donde se representa ritualmente la disputa 
territorial. Conviene precisar que, como acto comunicativo, el rito 
es una práctica prescrita que garantiza el desarrollo de una actividad 
según un patrón o secuencia establecida previamente para dar forma 
(informar) a la relación comunicativa entre los actores, de modo que 
se pueden anticipar las partes y momentos del encuentro. Podemos, 
entonces, afirmar que el fútbol es un rito basado en supuestos como los 
siguientes: equipos con sus respectivos símbolos e historias, hora y lugar 
previamente determinados para la realización del juego; un conjunto de 
ceremonias: presentaciones, saludos y sorteos; un lugar (territorio) que 
será ocupado por cada equipo y su público; un reglamento que establece 
los períodos de duración del juego, el número de jugadores dentro del 
campo (de batalla), las reglas y las sanciones por infracción, así como 
un código de señales de marcación arbitral; está también codificado que 
cada conjunto representa una personificación y que va a combatir para 
ganar, para lo cual está dispuesto a lastimar al contrario.

Un buen aficionado —que conoce tanto las reglas como los códigos 
del deporte— aprecia un juego observando tanto lo que ocurre durante el 
desarrollo de una jugada como lo que se realiza antes y después de ella. 
Todos esos movimientos son significativos como parte de la ritualización 
de la agresión: la formación (alineación y colocación de los jugadores), 
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los cambios de jugadores, el ritmo y velocidad para mandar las señales 
y dirigirse a la línea de golpeo, y los movimientos para obligar al con-
trario a cambiar o ajustar su formación. Esta ritualidad no tiene porque 
extrañarnos, ya que la agresión entre los hombres es una especie de 
construcción cultural históricamente socializada, que se expresa tanto 
en comportamiento verbal como en la codificación de símbolos, gestos 
y acciones, de modo que es dudoso que exista una lucha completamente 
desritualizada (Callan: 1970, pp. 140-188).

Pero lo más importante del rito del fútbol es la puesta en escena de 
una narración épica. Las lecturas de la puesta en escena son las siguien-
tes: “si yo me apropio del territorio disputado, tú eres inferior a mí”, “si 
eres más débil, te humillo”, “si soy más fuerte que tú, tengo el deber 
no sólo de vencerte, sino también de lastimarte”. Esto se expresa en la 
práctica de que al equipo fuerte se le gana y al pequeño se le aplasta 
al grado de la humillación. De ahí que de vez en cuando se presenten 
marcadores de 60, 70, 80 o más puntos en favor de un equipo y que 
intente seguir anotando hasta la última jugada del partido. También 
implica que haya equipos que sufran varias bajas durante un partido 
por jugadores lastimados. La diferencia con otros deportes de contacto, 
como el box, es que no hay límites reglamentarios en lo que al peso 
se refiere (salvo en ligas infantiles), ni un límite respecto a cuántos 
jugadores pueden golpear a un rival en cada jugada, ni modo alguno 
de terminar un partido cuando un contendiente está siendo vapuleado.

La verosimilitud de esta narración mítica y sus supuestas implica-
ciones en la vida cotidiana —independientemente de su axiología— es 
muy discutible, pero lo destacable para que sus seguidores y practicantes 
la consideren cierta es que no se limita a la comunicación oral, sino 
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que va formando la conciencia en la práctica misma, redundando así 
el mensaje. Es por eso que su fuerza como elemento para la cohesión 
de grupos no se basa en el razonamiento lógico sino en la emoción, 
como un sistema de imágenes de batallas que aseguran el triunfo de una 
causa y funciona como fuerza motivadora para la transformación de la 
realidad; como tal, el mito no puede ser refutado, porque se identifica 
con las convicciones de un grupo y se hace social al ponerse en práctica 
ritualmente en un escenario público.

Estos actos expresivos no se limitan al intercambio informativo entre 
los contendientes en el terreno de juego, pues trascienden al ámbito de 
la comunicación pública al llevarse a cabo en un escenario en el que 
participa una concurrencia que puede llegar a varios miles, depen-
diendo el estadio donde se realice, y también gracias a la transmisión 
por televisión. Es obvio que el comportamiento de los actores no afecta 
materialmente al público en las tribunas o frente a la televisión, pero sí 
los afecta en cuanto a las representaciones simbólicas, pues al designar 
la apropiación territorial de un equipo mediante avances en primeros y 
dieces y anotaciones que se convierten en puntos en un marcador, los 
actos expresivos que son decodificados por los receptores como una 
lectura metafórica de la realidad.

Segundo Argumento: la construcción semiótica de la agresión

Un equipo se construye desde su imagen. Esto se hace patente desde 
los nombres, que se refieren generalmente a guerreros o animales muy 
fuertes (las fieras que antaño eran una amenaza). Con esto se buscan dos 
objetivos: uno, la identidad del equipo en torno a una imagen agresiva; 
y dos, la intimidación del rival. Por ser un deporte de contacto todos 
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los equipos buscan jugadores corpulentos, a lo que puede añadirse que 
con sólo ver el tamaño de un conjunto puede considerarse si es un rival 
temible o no. A diferencia de otros deportes de contacto, generalmente 
individuales como box y artes marciales, en este caso no hay un límite 
para el peso y tendrá una ventaja el que cuente con jugadores de mayor 
tamaño, la cual solo se podría compensar o suplir con otras cualidades: 
fuerza, acondicionamiento físico, velocidad, técnica, coordinación, 
motivación, estrategia, etcétera.

En la construcción de la imagen es también importante la disci-
plina, la cual se pude ver en múltiples detalles, desde la puntualidad, 
la organización en el calentamiento, el comportamiento de la banca, 
la presentación de los uniformes, la buena posición de los jugadores y 
ritmo en su ejecución. De la imagen es fundamental la vestimenta y los 
artefactos (objetos, cosméticos, maquillaje, etcétera), que son signos 
concéntricos que expresan los intereses y diferenciación entre indivi-
duos o grupos, que cumplen funciones como decoración, protección, 
atracción, autoafirmación, ocultamiento, identificación y exhibición de 
estatus o rol, e influyen, por tanto, en las repuestas interpersonales, de 
modo que es parte del sistema total de comunicación no verbal. Esto se 
manifiesta en imágenes que expresan la identidad del equipo: uniformes, 
calcomanías en los cascos, banderines en la tribuna, mamparas en el 
campo de juego, etcétera.

Los colores, como expresiones de identidad y culto, son lo más 
importante de la imagen del equipo, por lo que cumplen un papel funda-
mental en su integración. Cada jugador está obligado a honrar y defender 
los colores de su equipo como un soldado a su bandera. Un comentario 
al respecto: los colores oscuros impresionan más al oponente que los 
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claros; no en balde una de las ventajas de ser local es que se viste el 
uniforme de los colores propios, en tanto que el visitante se pone ropa 
de color claro, casi siempre blanco. El costo de ser visitante es, entonces, 
el despojarse de una parte de la personalidad del equipo, desdibujar su 
imagen, debilitar su identidad.

Según lo permitan las reglas de distintas ligas y las tradiciones 
de cada equipo, hay algunos jugadores que gustan llamar la atención 
exagerando en el número de accesorios personales que utilizan, tales 
como toallas, muñequeras, guantes y maquillaje. El maquillaje en 
el rostro tipo camuflaje o sombras oscuras lo utilizan para intimidar 
al rival y como una forma de automotivación, como las tribus que 
se pintan para la guerra o la caza. Es una forma de comunicar a los 
contrarios que están frente a un individuo con cualidades magníficas, 
como fuerza, habilidad, velocidad o experiencia. Esto tiene semejanza 
con las señales que hacen algunas especies animales para alejar a sus 
enemigos. Por mencionar un ejemplo, Konrad Lorenz (1965, p. 173) y 
otro etólogo, Nikolaas Timberger, coinciden en que se puede deducir 
una forma especial de conducta agresiva de la forma y colorido de las 
agallas de ciertos peces. Las barras del casco que cubren el rostro no 
son sólo un medio de defensa, sino que se convierten también en una 
máscara guerrera, que indica la posición que se juega y da un aspecto 
de agresividad, como la de guerreros enmascarados que se despojan 
de su personalidad para adquirir otra al momento de cubrir su rostro, 
para ser entonces un animal salvaje o la personificación de una deidad.

En algunos equipos se premia a quienes han hecho jugadas impor-
tantes con calcomanías que van en la parte posterior del casco (incluso 
se llegan a dar por jugadores enemigos lastimados) de modo que todos 
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puedan ver que se trata de un jugador muy capaz de hacer daño al con-
trario. Es como en las tribus que utilizan penachos con mayor número 
de plumas dependiendo de su jerarquía o de los grados y medallas 
militares obtenidos por méritos en el campo de batalla. Precisamente en 
el equipo de los Seminols de la Universidad Estatal de Florida (Florida 
State University) se premia a los jugadores con pequeñas calcomanías 
en forma de hacha, por ejemplo.

Otro círculo concéntrico es el de las personas que rodean al equipo; 
se trata de una dimensión social de la expresión. En este caso están los 
jugadores en la banca, los entrenadores y, sobre todo, el público en las 
tribunas, encabezado frecuentemente por un conjunto de porristas que 
deben tener cualidades femeninas altamente apreciadas en su sociedad: 
juventud, belleza, simpatía y destreza. Hay aquí un conjunto de elemen-
tos de lenguaje no verbal destinados a apoyar a los que están dentro 
del campo, desanimar al contrario y presionar al árbitro para que tome 
decisiones a su favor. Los asistentes a las tribunas usualmente visten los 
mismos colores del equipo que apoyan para demostrar que comparten la 
misma identidad y buscan el mismo fin: ganar. El abucheo y el insulto 
para el contrario y el aplauso y el ensalzamiento para el propio van 
acompañados, muchas veces, de tambores, sonajas y trompetas que lo 
invitan a ser más fuerte, más rápido y más agresivo que el contrario. 
El modo de llevar y mover el cuerpo y el rostro son atributos que la 
cinesis o kinesis explica como respuestas a otros y expresan el sello de 
una cultura particular, de tal modo que en un deporte intrínsecamente 
violento los códigos establecidos en su cultura hacen referencia perma-
nentemente a la agresión al contrario y a la unidad hacia el propio grupo.
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La posición es muy importante, el tronco siempre va inclinado 
hacia adelante para poder realizar un contacto físico contra uno o varios 
rivales, la cara levantada, base de los pies abierta y las piernas y bra-
zos flexionados. Esto coincide con una observación que hace Lorenz 
(pp. 195-196) de posiciones y movimientos similares en los monos que 
al dar la impresión de un considerable aumento en su contorno infunden 
respeto. Este aumento de tamaño se logra también gracias al equipo 
protector utilizado, como son hombreras, casco y cuellera. Por otro lado, 
la tensión de un jugador puede verse cuando abre y cierra las manos 
constantemente, y su predisposición al contacto físico violento cuando 
aprieta con fuerza los puños.

La guturalidad es más frecuente que la palabra oral en el campo 
de juego. El golpeo se acompaña por una serie de gruñidos, pujidos y 
gritos que sirven para que el cuerpo se apriete al momento del contacto 
y para lograr mayor fuerza, como se hace en las artes marciales. Pero 
estas expresiones cumplen también la función de hacer más notoria 
la agresividad sobre el contrario. Esto tiene gran importancia para la 
transmisión de partidos por televisión pues sin el sonido del contacto se 
pierde emoción y atractivo para el televidente, por lo que las televisoras 
colocan micrófonos especiales para captar el sonido del golpeo.

La mirada, sobre todo a la defensiva, es importante no sólo para dete-
ner el avance del contrario, sino también para intimidarlo. Desde antes 
que el ofensivo ocupe la posición en que iniciará la jugada, el defensivo 
ya tiene su mirada fija en él. Al iniciar la jugada el defensivo deberá 
alternar su mirada entre el rival y el balón para diagnosticar el desarro-
llo de la jugada, pero muchas veces después del silbatazo que indica el 
final de una jugada el defensivo vuelve nuevamente su mirada sobre 
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el ofensivo, especialmente a los ojos. Si el ofensivo no tiene la con-
centración necesaria es fácil que cometa errores provocados por este 
comportamiento del defensivo. Según Flora Davis (1971, pp. 83-84) 
un estudio demuestra que el ritmo cardiaco es más alto cuando se es 
mirado fijamente, y aunque no se sabe que pasa con las ondas cerebrales 
“la potencia amenazadora de la mirada fija ha sido reconocida a través 
de toda la historia de la humanidad”. Quizá lo más interesante es que 
estas conductas que manifiestan agresividad se practican como parte del 
entrenamiento, así como la coordinación en la ejecución de las jugadas 
y la preparación físico-atlética.

Dado que se realizan acciones ejecutivas y no comunicativas por el 
camino de la coactuación mediante la aplicación de mayor energía en el 
sistema (véase Martín Serrano,1982, pp. 45-64), la comunicación está 
incluida en un proceso de comportamiento en el cual, generalmente, 
existen tanto actos ejecutivos como actos expresivos (de modo que 
existe una interrelación entre comunicación y coactuación), los acto-
res (jugadores) de fútbol requieren necesariamente de actos ejecutivos 
para el cumplimiento de sus fines (bloquear, contrabloquear, tacklear, 
acarrear el balón o correr, etcétera), pero al representar ritualmente la 
lucha por la apropiación territorial, estos actos adquieren también una 
significación al emplear su cuerpo como sustancia expresiva, al entrar 
en contacto con otros cuerpos, sean los de sus compañeros de equipo 
o de los contrarios, y mediante su lenguaje no verbal, su uniforme y 
sus insignias.
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Conclusiones

El fútbol americano es una práctica deportiva que da cuenta de 
una concepción conflictiva de las relaciones de poder entre los grupos 
humanos, manifiesta en la competencia por la apropiación del territorio 
del contrario por medio de la fuerza.

Como acto comunicativo para la sociedad estadounidense de Esta-
dos Unidos, el fútbol produce y reproduce semiológicamente en todo 
su lenguaje no verbal la ideología y práctica cultural del militarismo, 
difundiendo así el discurso hegemónico de la clase dominante, influyendo 
así en el sistema social para hacerlo más afín a sus intereses.

Los actos ejecutivos que los equipos de fútbol realizan para la con-
secución de su fin —ganar—, se vuelven también actos expresivos al 
ser realizados en un escenario público, como es el estadio y, en algunos 
casos, al ser también transmitidos por televisión, pasan al campo de 
la comunicación de masas, por lo que este mensaje es reproducido y 
socializado ampliamente.

El mensaje enseña el mito de que el ganador es más apto y más 
fuerte que el perdedor, se convierte incluso en su depredador, por lo 
que el primero merece sobrevivir o dominar y el segundo extinguirse 
o servir. Es legítimo o justo que el más fuerte y agresivo imponga su 
voluntad sobre el más débil: merece quedarse con su territorio, lasti-
marlo e inclusive humillarlo. Este mensaje se expresa en la economía 
como competitividad; en lo social, en la desigualdad que resulta de la 
dicotomía entre pocos ganadores y muchos perdedores; y en política se 
manifiesta como imperialismo hacia el exterior y control hacia el interior.
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compartilhadores de conteúdo, três elementos do processo noticioso: 
o protagonista da informação, o veículo e seu público — que neste tra-
balho são representados, respectivamente, pelo jogador Neymar, pelo 
perfil de Instagram TNT Sports Brasil (@tntsportsbr) e seus seguidores. 
Abordaremos como esse perfil explorou a imagem do atleta durante a 
disputa da Copa América de futebol masculino, realizada entre os dias 
13 de junho e 10 de julho de 2021.

A Nova Ecologia dos Meios

Esse ecossistema em que todos são receptores e produtores caracteriza 
a era da new new media, que “capacita consumidores da informação a 
se tornarem produtores”, segundo Levinson (2012, p. 13), para quem 
“esta revolução na comunicação abrange todos os níveis da sociedade. 
O presidente dos Estados Unidos e o papa agora tuítam, assim como a 
pessoa sentada ao seu lado em um trem ou parada atrás de você na fila 
do supermercado” (p. 13)3.

Levinson (2012) pensou no termo new new media pela primeira vez 
em 2007, quando percebeu que os cursos oferecidos por seu departa-
mento de Comunicação e Estudos da Mídia na Fordham University 
estavam com baixo número de matriculados. O motivo: focavam o que 
era novo na metade dos anos 1990, como o uso de HTML (sigla em 
inglês para linguagem de marcação de hipertexto) e o impacto da web 
e do e-mail. Àquela altura, segundo ele, os alunos queriam falar sobre 
blogs, Facebook e YouTube e conectavam-se em redes sociais durante 
as aulas (p. 15). Principalmente, percebeu que a “novas novas mídias” 

3. As obras em língua estrangeira tiveram tradução e interpretação livres por parte 
dos autores.
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distinguiam-se das “novas mídias” (como um site de notícias daquela 
primeira década deste século) por permitirem que os consumidores 
produzam e divulguem com a mesma facilidade com que recebem e 
consomem informações (p. 18). Como exemplo, o seguidor do perfil 
TNT Sports Brasil no Instagram também possui seu perfil nessa rede 
social e cria seu próprio conteúdo — considerando-se, inclusive, os 
comentários que posta nas publicações do primeiro, gerando uma inte-
ração entre eles, o chamado engajamento.

Levinson (2012) reconhece que o termo social media (popularizado 
no Brasil como redes sociais) está estabelecido, mas pondera que as 
mídias mais antigas, mesmo as off-line, também têm o componente 
social. E sugere “princípios orientadores” que diferenciam as new new 
media das anteriores (as new media e as mais antigas): todo consumi-
dor é um produtor; o consumo é gratuito; elas não apenas competem 
entre si, mas trabalham pelo benefício das outras (catálise); são mais 
do que buscadores e e-mails; por outro lado, apesar da autonomia aos 
consumidores/produtores, não os deixam esquecer que pertencem a 
uma empresa (pp. 19-21). E acrescenta:

As new new media oferecem aos usuários o mesmo controle sobre 
quando e onde obter texto, som e conteúdo audiovisual fornecidos 
pelas new media. Na verdade, as new new media continuam com 
todas as vantagens que as new media têm sobre as old media. Mas 
as new new media oferecem mais. Ao contrário das new media, nas 
quais o usuário tem que esperar que o conteúdo seja produzido por 
outra pessoa — seja um livro escrito por outra pessoa que precisa 
ser encomendado ou baixado na Amazon, seja uma música escrita 
e gravada por outra pessoa que precisa ser baixada no iTunes —, 
o verdadeiro ou totalmente capacitado usuário das new new media 
também tem a opção de produzir conteúdo e consumir conteúdo pro-
duzido por centenas de milhões de outros consumidores/produtores 
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das new new media. Isso constitui uma comunidade mundial de fato 
de consumidores/produtores que não existia nas mídias anteriores. 
(Levinson, 2012, p. 21)

Nesse universo pulverizado, de criadores e criaturas, os veículos 
de massa (com redações compostas por jornalistas profissionais) têm o 
desafio de concorrer com novas linguagens e conteúdos produzidos de 
forma independente e, em muitos casos, não-profissional. Especificamente 
na comunicação esportiva (objeto deste trabalho), com linguagem histo-
ricamente ligada ao entretenimento, há mais um desafio: informar com 
abordagem leve já não é mais suficiente. É preciso publicar elementos 
nativos da cultura digital (memes, emojis, hashtags), montagens visuais, 
brincadeiras e provocações para gerar o engajamento do público, além 
de adotar estratégias discrusivas — como, no caso do @tntsportsbr, 
recorrer à figura do ídolo e reforçar essa condição.

O perfil TNT Sports Brasil no Instagram é um braço do canal de 
televisão homônimo (antigo Esporte Interativo, cujo nome sugere diá-
logo com o público), e se notabilizou por uma volumosa produção de 
conteúdo nas redes sociais, adotando a linguagem “boleira” (caracte-
rística do universo do futebol) que o alavancou ao perfil brasileiro de 
imprensa esportiva com mais seguidores no Instagram (11,2 milhões 
até 12 de outubro de 2021). Seu concorrente no ecossistema televisivo, 
o SporTV (@sportv), canal de maior audiência do segmento na TV 
fechada (Feltrin, 2021), tem 4,3 milhões de seguidores. E mais: ganha 
com folga dos principais portais de notícias do país: G1 (@portalg1), 
com 6,8 milhões; Folha de S.Paulo (@folhadespaulo), 2,8 milhões; e 
UOL (@uoloficial), 1,7 milhão.
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O diretor de conteúdo e estratégia da Turner Brasil (detentora da 
TNT Sports no país), Diego Vieira, em entrevista ao site AdNews, parece 
compreender estar imerso em um meio ambiente de interação com os 
seguidores (grifo dos autores): “Nós buscamos sempre a conexão com 
o sentimento do nosso fã. Nosso conteúdo multiplataforma é, no final, 
um enorme lugar de conversa para a imensa comunidade engajada que 
temos em todas as nossas redes” (Siniscalchi, 2021).

Para Scolari (2015), a metáfora ecológica aplicada aos meios de 
comunicação aceita ao menos duas interpretações: os meios como 
ambientes e como espécies. No primeiro caso, as tecnologias da comu-
nicação “geram ambientes que afetam os sujeitos que os utilizam”, e 
os meios “criam um ambiente que rodeia o sujeito e modela sua per-
cepção e cognição” (p. 29). Na segunda interpretação, citando Nystron, 
“nenhum meio de comunicação opera de maneira isolada”, e completa 
que “os meios de comunicação são ‘espécies’ que vivem no mesmo 
ecossistema e estabelecem relações entre si” (p. 30). Ambas dialogam 
com o conceito de ecologia da mídia, definida por Neil Postman como 
“o estudo das mídias como ambientes”.

A partir dessas interpretações de Scolari, é possível compreender o 
perfil TNT Sports Brasil como um ambiente de interação entre veículo e 
seguidores, entre os quais o próprio Neymar. O @tntsportsbr conversa 
com o jogador, marcando seu perfil (@neymar) em postagens, reper-
cutindo suas publicações (como veremos mais adiante) e até mesmo 
recebendo, em retribuição, respostas de Neymar nos comentários — e 
a repercussão dessa interação gera uma nova postagem. Essas ações 
movimentam e realimentam todo esse ambiente, estimulam a audiência 
e resultam em vultosa quantidade de interações (curtidas e comentários). 
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Tamanho engajamento consolida o perfil do Instagram como importante 
braço de entretenimento do canal e uma das espécies do ecossistema 
TNT Sports, que tem ainda sob o canal de TV fechada os perfis no 
Facebook (17 milhões de seguidores), YouTube (8 milhões), Twitter 
(3,8 milhões), TikTok (3,5 milhões) e Twitch (270 mil), cada um com 
suas especificidades. Também pode-se compreender a TNT Sports 
como uma espécie dentro de um ecossistema mais amplo, entre outros 
veículos de comunicação esportiva. Deduções apoiadas pela reflexão de 
Scolari (2015) de que “a ecologia dos meios propõe temas, conceitos e 
perguntas que enriquecem as conversas científicas sobre a comunicação 
digital interativa” (p. 32).

Outra teoria importante para compreender a ecologia da mídia, em 
especial as transformações a partir da interação de usuários com as 
plataformas de mídia, é a cultura da convergência proposta por Jenkins 
(2009):

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múl-
tiplas plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados 
midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios 
de comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 
experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 
palavra que consegue definir transformações tecnológicas, merca-
dológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando e 
do que imaginam estar falando. (Jenkins, 2009, p. 29)

Jenkins (2009) reconhece que, recentemente, produtores e consu-
midores de mídia deixaram de ter papéis separados e podem agora ser 
considerados “como participantes interagindo de acordo com um novo 
conjunto de regras, que nenhum de nós entende por completo. Nem todos 
os participantes são iguais”. Ressalta ainda que “alguns consumidores 
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têm mais habilidades para participar dessa cultura emergente do que 
outros” (p. 30). Para ele, líderes da indústria midiática recorrem à 
convergência “como uma forma de encontrar sentido, num momento 
de confusas transformações” (p. 33). Nesse sentido, entra o aspecto 
cultural de cada indivíduo, sua bagagem e suas intenções, e perde-se 
o controle da informação. “A convergência também ocorre quando as 
pessoas assumem o controle das mídias”, e os resultados “podem ser 
maravilhosamente criativos, podem ser também uma má notícia para 
todos os envolvidos” (p. 45). Essa postura de assumir o controle difere 
novos e antigos consumidores de mídia:

Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 
consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante lealdade 
a redes ou a meios de comunicacão. Se os antigos consumidores 
eram indivíduos isolados, os novos consumidores são mais conec-
tados socialmente. Se o trabalho de consumidores de mídia já foi 
silencioso e invisível, os novos consumidores são agora barulhentos 
e públicos. (Jenkins, 2009, p. 47)

A adaptação do perfil TNT Sports Brasil a esse cenário, intensifi-
cando postagens de exaltação do ídolo Neymar — num tom bem acima 
do mero patriotismo inerente à cobertura da seleção brasileira — à 
medida que o engajamento do público crescia, acabou por desprender 
o conteúdo do que preconiza o fazer jornalístico em relação ao espaço 
ao contraditório. Esse recurso foi praticamente delegado a parte dos 
seguidores nos comentários, o que evidencia uma mudança de papéis e 
quebra de hierarquias que caracterizam as transformações provocadas 
pela convergência midiática.
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Neymar, “um Gênio Brasileiro”

Essa definição é dada por Coelho (2014) logo na introdução da 
biografia O planeta Neymar: um perfil, na qual conta os cincos primei-
ros anos da carreira do jogador. Sem hesitação, o experiente jornalista 
esportivo diz que Neymar, “com seu futebol ao mesmo tempo generoso 
em beleza e altamante eficiente em finalização, resgata como nenhum 
outro a arte que é a mais genuína manifestação da brasilidade nos campos 
de futebol” (p. 12). O jogador (nascido Neymar da Silva Santos Júnior 
em Mogi das Cruzes-SP, em 5 de fevereiro de 1992) foi, com sobras, a 
maior estrela do futebol brasileiro nos anos 2010 e segue nesta condição 
na década que se inicia. A essa personificação do futebol-arte, tão caro 
ao imaginário brasileiro, somou-se seu comportamento carismático e 
conectado aos prazeres de sua geração — o gosto pela música, pelos 
games, pela moda e a onipresença digital (somente no Instagram, eram 
162 milhões de seguidores até 12 de outubro de 2021). Elementos que 
o alçaram à condição de popstar, transcendendo o universo do futebol, 
e o mantiveram como um ícone adolescente, mesmo com o avançar dos 
anos, o que lhe valeu o tratamento de “menino Ney” por parte de seus fãs.

É essa faceta do moleque bom de bola e que sabe curtir a vida que 
encanta o público “boleiro” identificado com as postagens do perfil @
tntsportsbr. Há também engajamento de uma parcela menor, a de seus 
detratores, motivados pela coleção de polêmicas em sua carreira. Algu-
mas delas: a conturbada transferência para o Barcelona, da Espanha; o 
desempenho na Copa do Mundo de 2018, alvo de piadas pelas constantes 
quedas em campo (chamado de “cai cai”); a relação conflituosa com 
seu atual clube, o Paris Saint-Germain; e a acusação de estupro pela 
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modelo Najila Trindade (não comprovada). Temas tratados de forma 
superficial ou até mesmo ignorados pelo perfil TNT Sports Brasil no 
Instagram, evidenciando a aposta em Neymar como ídolo e como ren-
tável produto midiático.

TNT Sports Brasil: “conversa do bar”

Em 2015, o grupo Turner adquiriu a marca Esporte Interativo (EI), 
um projeto surgido no ano 2000 que se notabilizou por movimentos 
ousados nas transmissões de partidas de futebol masculino. O canal 
experimentou diversas plataformas: antenas parabólicas, TV aberta, TV 
fechada e streaming (como no pioneiro produto EI Plus e no Facebook). 
Nesse período, a Copa do Nordeste se valorizou, e foram adquiridos os 
cobiçados direitos de transmissão da Champions League e de alguns 
clubes do Brasileirão, em TV fechada.

Em paralelo, o EI apostou nas redes sociais, registrando forte cres-
cimento no número de seguidores a partir de uma estratégia traçada por 
seus executivos, conforme descreve conteúdo patrocinado publicado no 
portal Propmark, em outubro de 2020. São seis “lições”:

1. Contar boas histórias: segundo o vice-presidente de esportes 
da Turner, Fábio Medeiros, o grande trunfo é “captar essas his-
tórias e trazer o público junto com a gente”. Isto é, reuni-lo em 
seu ecossistema midiático.

2. Promover a participação: para o então vice de AdSales da 
Turner, Gilberto Corazza, “as pessoas querem ter protagonismo, 
colocar sua opinião”, o que de certa forma, exemplifica os novos 
consumidores descritos por Jenkins (2009). E acrescenta que 
“a conversa do bar que acontecia depois do jogo hoje acontece 
no digital”.
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3. Adaptar-se ao fã: entender o comportamento do consumidor 
em cada plataforma.

4. Aprender: segundo Medeiros, os papéis se inverteram no mundo 
digital, com os mais jovens entendendo mais o comportamento 
dos consumidores, que têm idade parecida.

5. Ser rápido: aproveitar as chances de engajamento geradas 
durante as partidas, oportunizadas pela instantaneidade do digital.

6. Entreter: para Medeiros, é possível “transformar a vida real, 
que é o esporte, numa novela que as pessoas querem seguir. (…) 
Às vezes, mesmo num jogo mediano, elaboramos histórias que 
vão muito além do critério esportivo”.

Desde janeiro de 2021, a marca Esporte Interativo foi substituída 
pela TNT Sports (que acrescenta “Brasil” na identificação dos perfis 
nas redes sociais) em todas as plataformas.

A Predominância de Neymar

Para constatar se havia predominância de Neymar nas postagens 
do perfil TNT Sports Brasil sobre a Copa América, foram identifica-
das todas as publicações referentes à competição entre os dias 13 de 
junho e 11 de julho de julho de 2021 (do primeiro dia da disputa à data 
seguinte à partida final, considerando ter sido um jogo noturno, com 
conteúdo residual após a meia-noite), que totalizaram 465. Um recorte, 
diante de outras centenas de publicações do perfil, que permite adentrar 
o discurso que se pretende analisar. Como destaca Orlandi (2020), “a 
construção do corpus e a análise estão intimamente ligadas: decidir o 
que faz parte do corpus já é decidir acerca de propriedades discursivas” 
(p. 61). Este trabalho contempla a primeira etapa da análise do discurso 
de linha francesa, que, segundo Orlandi, “prepara o analista para que 
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ele comece a vislumbrar a configuração das formações discursivas 
que estão dominando a prática discursiva em questão” (p. 76). Assim, 
explora a superfície linguística para categorizar o material empírico.

Dentro desse recorte de 465 publicações, foram contabilizadas 
aquelas que faziam menção à seleção brasileira (333); dentro desse 
universo, coletadas (pelo recurso de print screen) todas com o apelo 
imagético de Neymar (173) para, finalmente, identificar (e mais tarde 
categorizar) quais traziam conteúdo sobre o jogador (122), conforme 
ilustra a Figura 1.

Figura 1
Gráficos com a ênfase das postagens sobre a Copa América no perfil 
@tntsportsbr no Instagram

Elaboração dos autores.

Por se tratar de um perfil brasileiro, com conteúdo de viés positivo, 
que estimula a torcida, é coerente a predominância de postagens sobre a 
seleção brasileira (72%). Nesse recorte, além de referências imagéticas à 
bandeira brasileira ou ao escudo da Confederação Brasileira de Futebol 
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(CBF), a possibilidade de abordagens se estende ao treinador Tite e a 
um grupo de 25 atletas. Nota-se, entretanto, o apelo de seu principal 
jogador, Neymar, cuja imagem (ou referência a ela, como ilustrações 
ou vídeos protagonizados por um sósia) aparece em 52% das postagens, 
isto é, praticamente uma a cada duas publicações. No recorte dessas 
postagens, 70% delas faziam referência direta ao camisa 10 da seleção 
brasileira, isto é, não somente na imagem, mas também nas legendas. 
Considerando todas 465 publicações do perfil TNT Sports Brasil sobre 
a Copa América, as 122 com Neymar como protagonista representam 
26,2% (uma a cada quatro).

Constatado o apelo midiático do jogador junto a esse público, é 
interessante notar de que forma essa relevância é explorada pelo perfil 
TNT Sports Brasil. Ao apreciar o material coletado (as 122 publicações 
com referência direta a Neymar), foi possível identificar abordagens 
semelhantes e reuni-las em quatro categorias: repercussão, exaltação, 
informação e humor; um número menor de postagens, de diferentes 
conteúdos, foi agrupado na categoria outras. Essas categorias vão ao 
encontro de atributos fundamentais do canal, segundo sua própria defi-
nição4: engajamento com o fã (buscado em todas elas), visão positiva, 
credibilidade e originalidade.

A categoria repercussão compreende as publicações que destacam 
falas de jornalistas/comentaristas do canal ou de personagens do futebol 
sobre Neymar, emitidas por meio de entrevistas ou em manifestações 
nas redes sociais; e falas do próprio Neymar, em entrevistas ou em 
suas redes sociais. O recurso de reproduzir (printar as imagens, na 

4. Citados na matéria “Esporte Interativo agora é TNT Sports”, publicada no site 
do canal.
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linguagem coloquial tecnológica) as postagens do feed ou dos stories é 
muito usado pelo TNT Sports Brasil para repercutir essas declarações, 
o que é muito próprio do meio, que se retroalimenta de perfis populares 
(com muitos seguidores) e de conteúdos potencialmente polêmicos para 
gerar engajamento do público.

Figura 2
Exemplos de postagens da categoria repercussão, da esquerda para 
a direita: reprodução de publicação do comentarista Vitor Sérgio 
Rodrigues; print de um story de Neymar criticando os gramados da 
competição; publicação de trecho de entrevista do treinador do Chile, 
Martín Lasarte

@tntsportsbr no Instagram.

A categoria exaltação é a que mais caracteriza o perfil TNT Sports 
Brasil como um conteúdo de viés positivo, pela valorização do ídolo 
e do jogador enquanto “artista da bola”. Fotos de Neymar em ação 
(vibrante ou praticando uma jogada de efeito) são o principal recurso, 
comumente complementadas por legendas em tom de diálogo com o 
torcedor para provocar reações elogiosas ao atleta.
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Figura 3
Exemplos de publicações da categoria exaltação, da esquerda para a 
direita: arte sugerindo Neymar como “maior driblador do mundo”; 
sequência de fotos destacando sua condição de “imparável”; imagem 
que captura sua velocidade. Todas as legendas têm abordagem bem-
humorada, informal, “boleira”

@tntsportsbr no Instagram.

A categoria informação é a que melhor ilustra a ligação do perfil 
do Instagram com o conteúdo noticioso do canal TNT Sports. Ainda 
assim, essas postagens mantêm a ênfase no diálogo com os seguidores/
torcedores e a exaltação da figura de Neymar, ora pelo apelo da imagem, 
ora pela coloquialidade da legenda — e vale ressaltar que a legenda 
tem função primordial nessas publicações, pois nela costumam constar 
as informações.
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Figura 4
Exemplos de postagens da categoria informação, da esquerda para a 
direita: publicação em tempo real indicando gol de Neymar; notícia de 
que não seria escalado em uma partida; estatísticas de sua participação 
na Copa América

@tntsportsbr no Instagram.

A categoria humor utiliza a linguagem de conteúdos que, quando 
se espalham rapidamente nas redes sociais (viralizam), são conhecidos 
como memes. A estratégia é atribuir, pelo texto (no caso do Instagram, a 
legenda), um novo sentido à imagem, com finalidade de produzir efeito 
cômico. É essa categoria que mais diferenciou o TNT Sports Brasil 
dos perfis de redes sociais de outros veículos de cobertura esportiva, a 
princípio, e que em um segundo momento inspirou alguns deles a seguir 
caminho semelhante, como ocorreu com o perfil do canal SporTV, do 
Grupo Globo.

As postagens foram contabilizadas em suas respectivas categorias 
(como ilustra a Figura 6) e constatou-se a predominância das de reper-
cussão, 44 das 122 (36,1%), sintoma de uma das principais caracterís-
tica de uma rede social (como é o Instagram), que é ecoar conteúdos 
de outros produtores. As três categorias seguintes têm aparições em 
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quantidades próximas: exaltação (25 postagens ou 20,5%), informação 
(23 ou 18,8%) e humor (21 ou 17,2%). Se consideradas como conteúdos 
idealizados pela equipe do perfil, somam 69 postagens (56,5% do total).

Figura 5
Exemplos de publicações da categoria humor: as legendas dão novo 
significado às imagens

@tntsportsbr no Instagram.

Figura 6
Gráfico ilustrando os percentuais das categorias de postagens sobre 
Neymar

Elaboração dos autores.
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Considerações

Os estudos sobre a ecologia dos meios ajudam a entender como a 
popularização da internet resultou no estabelecimento das redes sociais 
como plataformas de acesso maciço a conteúdos digitais. Com suas fer-
ramentas de interação, elas se tornaram ambientes propícios para seus 
usuários consumirem e produzirem informação de forma simultânea. 
Essas “novas novas mídias”, definidas por Levinson (2012), acolhem 
os “novos consumidores” descritos por Jenkins (2009).

Nesse contexto, o perfil TNT Sports Brasil no Instagram identifi-
ca-se com esse acolhedor ambiente para seguidores/torcedores/fãs de 
futebol dispostos a se informar (consumir), curtir e comentar (produ-
zir) com avidez, como atestam os números — segundo levantamento 
de Siniscalchi (2021), foram mais de 306 milhões de interações nos 
dois primeiros meses de 2021. E ao identificar, por meio dessa robusta 
amostragem, o comportamento e o gosto de seu público, oferece a ele 
em abundância o personagem preferido, Neymar, com a “visão positiva” 
prometida pelos atributos fundamentais do canal do qual se ramifica o 
perfil @tntsportsbr. Tal abordagem não ignora o conteúdo noticioso, 
mas se desprende do jornalismo tradicional quando exalta o entrete-
nimento como maior objetivo de seu leque de publicações — mesmo 
que tenha que ignorar ou minimizar momentos negativos da trajetória 
do jogador. Ademais, as constatações deste breve estudo respondem à 
hipótese da condição de Neymar como protagonista de seu tempo no 
futebol brasileiro, com forte apelo popular.

Ainda que a ecologia dos meios, segundo Scolari (2015), esteja 
em “um processo coletivo de construção teórica” (p. 34), é salutar que 
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já jogue luz sobre as redes sociais, que vêm modificando o consumo 
(e a produção) da informação e desafiando o jornalismo profissional. 
Quanto mais pesquisas se debruçarem sobre o tema, melhor será a 
compreensão de um ecossistema que se apresenta como um caminho 
sem volta na comunicação midiática — num trajeto de transformação, 
não de substituição.
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