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Estudos de Recepção e Relações de Gênero: análise dos trabalhos 

produzidos nos dois principais eventos da área da Comunicação na 

última década
1
 

 

Valquíria Michela John 
2
 

 

RESUMO: Este artigo apresenta os resultados iniciais da pesquisa que se propõe a evidenciar o 

panorama referente à produção nacional mais recente que tenha a questão das identidades de 

gênero como articuladora do estudo de recepção, a partir do material apresentado nos 

congressos da Intercom e da Compós ao longo da década passada (2000 a 2010). Entre as 

principais intenções, a pesquisa buscou analisar quais subáreas, pesquisadores e instituições 

desenvolveram estudos relacionando comunicação e relações de gênero. O objetivo principal da 

pesquisa foi o de analisar como a problemática da identidade de gênero tem sido articulada (ou 

não) nos estudos de recepção em Comunicação. Os resultados apontam para o baixo número de 

trabalhos a estabeleceram esta co-relação. 
 
Palavras-chave: estudos de recepção; relações de gênero; estado da arte. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

No processo de constituição identitária, não podemos negar a importância das 

instituições das quais fazemos parte, entre elas os meios de comunicação, que ajudam 

na construção de nossa visão de mundo. As relações e identidades ligadas ao gênero 

também se constituem desse modo e, se como diz Moscovici (2003), os meios de 

comunicação são importantes difusores das representações sociais, constituem-se numa 

importante mediação da construção não só das representações quanto ao feminino e ao 

masculino, mas da própria constituição do sujeito no que se refere a esses papeis. Esses  

padrões de comportamento/papeis que já estão na cultura são muitas vezes reforçados 

ou pelo menos não problematizados pelo conteúdo midiático.  

                                                           
1
 Parte da discussão aqui proposta foi apresentada durante o XI Congresso da Alaic, realizado em 

Montevidéu em maio de 2012. 
2
 Jornalista, Mestre em educação, doutoranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação e 

Informação da Universidade Federal do rio Grande do Sul – PPGCOM/UFRGS. Professora do curso de 

Jornalismo da Universidade do Vale do Itajai – Univali.  vmichela@gmail.com 
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Embora a premissa frankfurtiana de que os meios de comunicação são capazes 

de moldar os sujeitos, aliená-los e de que estes sejam passivos aos seus conteúdos tenha 

sido revista, contestada e, em larga medida, superada desde os anos 50, não podemos 

negar que em uma sociedade cada vez mais midiatizada esses conteúdos são relevantes 

e importantes nas definições das identidades, inclusive de gênero. Os meios de 

comunicação constituem assim uma das mais importantes instituições socializadoras 

porque difundem discursos e representações e isso não pode ser ignorado, sobretudo se 

levarmos em conta o que diz Scott (1998) ao afirmar que 

 

Quando falo de gênero, quero referir-me ao discurso da diferença dos 

sexos. Ele não se refere apenas às idéias, mas também às instituições, 

às estruturas, às práticas cotidianas, como também aos rituais e a tudo 

que constitui as relações sociais. O discurso é um instrumento de 

ordenação do mundo, e mesmo não sendo anterior à organização 

social, ele é inseparável desta. Portanto, o gênero é a organização 

social da diferença sexual
3
. (SCOTT, 1998, p. 115). 

 

Nesse contexto, o discurso da mídia ocupa papel privilegiado na narrativa e na 

construção das representações acerca do feminino e do masculino na sociedade. Como 

apontam Funck e Widholzer (2005), as “convenções discursivas (...) tendem a traduzir e 

perpetuar relações sociais naturalizadas pelo senso comum”. Como a história diária é 

narrada pelos meios de comunicação de massa, sua construção discursiva pode 

contribuir para a desmistificação de tabus, mitos e estereótipos ou, ao contrário, 

contribuir para reforçá-los e legitimá-los. Neste sentido, é fundamental verificar como 

as identidades feminina/masculina são construídas pelos media, mas mais do que isso, 

como são significadas, apropriadas e reelaboradas pelos consumidores dos conteúdos 

midiáticos, sejam eles quais forem. Destacamos aqui, portanto, a importância dos 

estudos de comunicação levarem em conta as relações de gênero. 

Podemos de fato afirmar que se homens e mulheres são socializados a partir de 

premissas de comportamentos, habilidades e “funções” sociais distintas, naturalmente 

que sua relação com os meios de comunicação e seus conteúdos será diferente. Por que 

essa perspectiva se apresenta, por que certos conteúdos midiáticos são pensados e 

direcionados para homens e/ou mulheres? Homens e mulheres atribuiriam sentidos 

diferentes para um mesmo conteúdo? O pressuposto é de que sim, homens e mulheres 

significam e ressignificam os conteúdos dos meios de comunicação de massa de modo 

                                                           
3
 Grifos do original. 



 

8 
 

distinto
4
, entretanto, para desenvolver esta problematização necessitamos do trabalho 

empírico que nos permita por em discussão esse aspecto. Escosteguy afirma, porém, que 

(2008, p. 14), “dentro das universidades brasileiras, os vínculos entre a pesquisa de 

comunicação e os estudos de gênero são ainda pouco explorados”. Como exemplo dessa 

ausência, na pesquisa realizada pela autora, constata-se que os primeiros estudos a 

problematizarem a comunicação a partir da recepção com a questão de gênero foram 

realizados apenas em 1998. A autora ainda faz a ressalva de que apesar de mais da 

metade dos estudos de recepção de década de 1990 destacarem as mulheres como 

informantes, estes não articulam a problemática das relações de gênero, sendo em geral 

trabalhadas unicamente a partir da distinção por sexo. 

Escosteguy (2008) chama a atenção para a importância das pesquisas definidas 

como estado da arte e critica o fato de que ela é pouco usual na Comunicação, de que há 

um certo preconceito por parte dos estudiosos da área quanto a este tipo de estudo. 

Como afirma a autora, “(...) Não temos o hábito de produzir ‘estados da arte’, ao 

contrário do que acontece em outros contextos geográficos e disciplinares. Muito menos 

de valorizar trabalhos deste tipo, pois no geral são vistos como enfadonhos, formalistas 

e “de segunda”. E, ainda, a pesquisa feita no campo acadêmico da comunicação é com 

frequência invisível aos próprios pesquisadores em comunicação.” 

Conhecer o que de mais novo está sendo produzido pelos pesquisadores da área da 

Comunicação e divulgado em dois dos mais importantes eventos da área no país 

certamente contribui para uma visão diferente da criticada pela autora, além de oferecer 

um mapa dos estudos que articulam a recepção da comunicação social e as relações de 

gênero.  

A análise permite detectar tendências de pesquisa na área da comunicação, quais 

subáreas
5
 mais se destacam e, dentre os diversos assuntos discutidos, qual a ênfase na 

discussão que articula comunicação e relações de gênero, em quais subáreas está 

presente. O artigo aqui relatado integra a pesquisa que teve como objetivo analisar os 

artigos publicados nos anais do Congresso Nacional da Intercom (Sociedade 

Interdisciplinar de Estudos em Comunicação) e do Encontro anual da Compós 

(Associação Nacional dos Programas de Pós Graduação em Comunicação) no período 

                                                           
4
 Podemos utilizar como reforço a esse pressuposto a afirmação de Weeks (1999, p. 56) quando diz que 

“As classes são constituídas de homens e mulheres e diferenças de classe e status podem não ter o mesmo 

significado para mulheres e homens. O gênero é uma divisão crucial”. 
5
 Chamamos aqui de subáreas as especialidades da área da comunicação (Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, Relações Públicas) e as áreas afins, contempladas nas Divisões Temáticas e seus respectivos 

GPs no caso da Intercom. 
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de 2000 a 2010 relacionados à articulação entre as categorias “relações de gênero” e 

“comunicação” de modo a traçar o estado da arte da última década nos referidos 

eventos. Os resultados aqui discutidos referem-se, exclusivamente aos trabalhos que 

articularam a questão de gênero à da recepção.  

Esta ênfase deve-se ao fato de que este é um aspecto ainda pouco frequente nos 

estudos de recepção realizados no Brasil como aponta Ana Carolina Escosteguy e outros 

pesquisadores do país. Os primeiros estudos a problematizarem a comunicação a partir 

da recepção com a questão de gênero foram realizados apenas em 1998. Mais da metade 

dos estudos de recepção da década de 1990 destacaram as mulheres como informantes, 

mas estes não articulam a problemática das relações de gênero, sendo em geral 

trabalhadas unicamente a partir da distinção por sexo.  

 

2. PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

A pesquisa se caracteriza como bibliográfica, sendo que a nomenclatura que 

define a pesquisa aqui realizada varia de autor para autor podendo ser chamada de 

estado da arte, estado da questão, estado do conhecimento, pesquisa da pesquisa, entre 

outras nomenclaturas.  

 Neste estudo, o material bibliográfico pesquisado foram os artigos publicados 

nos anais do Congresso anual da Intercom e do Encontro anual da Compós do último 

decênio (2000 a 2010). No caso dos artigos da Intercom, foram mapeadas todas as 

divisões temáticas e respectivos grupos de pesquisa do Encontro de Pesquisadores. No 

caso do encontro da Compós, foram analisados, exclusivamente, os artigos apresentados 

no GT Recepção: processos de interpretação, uso e consumo midiáticos
6
. Neste 

primeiro momento de análise, o artigo traz um panorama quantitativo dos trabalhos 

encontrados e uma primeira tentativa de um olhar qualitativo sobre os trabalhos 

identificados. Esta discussão integra (e será, portanto, ampliada) a pesquisa/reflexão 

desenvolvida em minha tese de doutorado
7
 que analisa a recepção de telenovela entre 

um grupo de mulheres presidiárias.  

 Para a coleta e análise dos artigos publicados em ambos os eventos foi utilizada 

a técnica da análise de conteúdo, conforme proposto por Bardin (1977). Foi realizado o 

download, no web site da Intercom e da Compós, de todos os Anais dos congressos a 

fim de coletar os dados necessários para a análise. O mapeamento inicial dos trabalhos 

                                                           
6
 Nomenclatura atual do GT. 

7
 Em processo de desenvolvimento, com previsão de conclusão em dezembro de 2013. 
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foi feito a partir dos títulos, resumos e palavras-chave. Todos aqueles que não 

apontaram nesses elementos a articulação entre comunicação e relações de gênero 

foram excluídos da amostra e fazem parte dos resultados relativos à frequência/ausência 

da discussão no total de trabalhos apresentados.  

 Aqueles que apresentaram a discussão foram analisados integralmente a partir de 

um instrumento de coleta de dados voltado para a categorização do trabalho. A seguir, 

foram destacados apenas os trabalhos que enfatizavam a recepção.
8
 A pesquisa segue, 

portanto, o método quali-quantitativo, com o intuito de primeiro quantificar os dados e 

depois estabelecer as inferências próprias da AC, orientadas pela fundamentação teórica 

e pelos objetivos da pesquisa. 

 

3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

   Durante o intervalo de 2000 a 2010 foram apresentados 6.326 trabalhos nos 

NPs/GPs do Congresso anual da Intercom. Desse montante de trabalhos, com base na 

leitura dos títulos, resumo e palavras-chave, coletamos então os trabalhos que, conforme 

estes elementos, apresentavam discussão relacionando a Comunicação às Relações de 

gênero. Os termos adotados para esta coleta foram: gênero, relações de gênero, 

feminino, feminismo, masculino, machismo, feminismo, homossexualidade, 

heterossexualidade. Quando houve dúvidas, recorremos ao trabalho completo de modo a 

incluir ou excluir o trabalho do corpus de análise. Deste modo, o corpus final de análise 

ficou em 223 trabalhos, distribuído conforme demonstra a tabela a seguir: 

 

Tabela 1 – Total de trabalhos que articulam a temática das relações de gênero no 

congresso da Intercom 

Congresso Trabalhos 

Intercom 2000 16 

Intercom 2001 16 

Intercom 2002 22 

Intercom 2003 17 

Intercom 2004 19 

Intercom 2005 28 

                                                           
8
 O que aqui chamamos de recepção foram todos os trabalhos que de algum modo foram até os sujeitos, 

seja em estudos com abordagem efetivamente sociocultural (Jacks et al, 2011) ou simplesmente aqueles 

que analisavam cartas de leitores. 
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Intercom 2006 19 

Intercom 2007 18 

Intercom 2008 16 

Intercom 2009 33 

Intercom 2010 19 

Total 223 

 

Com base na tabela podemos então constatar que do total de 6.326 trabalhos 

apresentados no Congresso da Intercom no período de 2000 a 2010, 223 relacionaram a 

problemática de gênero em seus estudos. Podemos perceber que se manteve uma média 

de trabalhos e que o aumento no ano de 2009 é proporcional à quantidade maior de 

trabalhos apresentados neste congresso, o dobro dos congressos anteriores, então se 

manteve a média das outras edições. O único destaque fica para o ano de 2005, com 28 

trabalhos com foco no tema desta pesquisa. 

Desse total, entretanto, apenas 39 focavam a recepção. Passamos então a 

apresentação dos resultados específicos dos trabalhos que articularam recepção e 

relações de gênero. 

Tabela 2 – Total de trabalhos que articulam recepção e gênero no Congresso da 

Intercom 

Congresso Trabalhos 

Intercom 2000 2 

Intercom 2001 2 

Intercom 2002 4 

Intercom 2003 3 

Intercom 2004 2 

Intercom 2005 4 

Intercom 2006 1 

Intercom 2007 6 

Intercom 2008 6 

Intercom 2009 5 

Intercom 2010 4 

Total 39 
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 Como podemos perceber, em termos quantitativos, a articulação entre estudos de 

recepção e relações de gênero ainda é bem pouco frequente nos estudos em 

comunicação no Brasil, ao menos nos trabalhos apresentados no maior e um dos mais 

importantes eventos da área. Temos uma média de 3,5 trabalhos por evento, com 

destaque para os anos de 2007 e 2008, com seis trabalhos cada, e 2006 como o 

congresso com o menor número de trabalhos que articulou a recepção às relações de 

gênero, apenas um. Trata-se do trabalho de Silva (2006)
9
 que analisou a recepção de 

uma telenovela brasileira entre um grupo de mulheres da localidade Vila Pouca do 

Campo, em Portugal. Desses trabalhos, 16 deles têm como foco a televisão, dos quais 

sete têm a telenovela como gênero estudado, características estas que repetem o 

panorama dos estudos de recepção com abordagem sociocultural desenvolvidos nos 

Programas de Pós Graduação em Comunicação nas décadas de 1990 e 2000, como 

apontado por Jacks et al (2011).   

Neste conjunto de trabalhos mantém-se o panorama apontado por Ana Carolina 

Escosteguy, a ainda restrita articulação entre estudos de recepção e relações de gênero, 

aspecto ressaltado pela própria autora no Congresso de 2002, no NP Comunicação e 

Cultura das Minorias em que apresentou o texto intitulado “As relações de gênero nos 

estudos de recepção: notas sobre metodologias de pesquisa e suas repercussões 

teóricas”. Outro dado que confirma as preocupações da autora é que os estudos em geral 

ainda tomam gênero de maneira polarizada, ou se estuda o feminino, ou o masculino e 

muitas vezes, nos estudos de recepção, essa escolha não é explicitada. A polarização 

também foi encontrada nesta pesquisa, uma vez que apenas dois dos 39 trabalhos 

articulam o feminino e o masculino em suas reflexões. A imensa maioria dos trabalhos 

focaliza o feminino, nem sempre, entretanto, de forma problematizada, muitas vezes as 

mulheres são tomadas como audiência sem uma efetiva explicação do por que. 

 No Encontro Anual da Compós, o volume de trabalhos analisado foi bem menor 

uma vez que se optou por analisar exclusivamente os artigos apresentados ao GT que 

trata dos estudos de recepção. Foram analisados, portanto, 100 trabalhos (10 a cada 

evento). Destes, apenas seis discutiram recepção e relações de gênero, conforme pode 

ser visualizado na tabela a seguir: 

 

  

                                                           
9
 Trabalho apresentado no NP Comunicação e Culturas Urbanas. 
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Tabela 3 – Total de trabalhos que articulam recepção e gênero no Encontro Anual 

da Compós  

Encontro Trabalhos 

Compós 2000
10

 - 

Compós 2001
11

 - 

Compós 2002 1
12

 

Compós 2003 1
13

 

Compós 2004
14

 1
15

 

Compós 2005 1
16

 

Compós 2006 1
17

 

Compós 2007 - 

Compós 2008 1
18

 

Compós 2009 - 

Compós 2010 - 

Total 6 

 

Como podemos observar os anos de 2000, 2001, 2007, 2009 e 2010 não 

apresentam trabalhos que articulem a temática das relações de gênero aos estudos de 

recepção. Não pretendemos aqui dizer que deva ser obrigatória essa articulação, mas o 

que chama a atenção é que mesmo em artigos que discutem trabalhos empíricos, na 

maioria das vezes, as explicações/justificativas metodológicas para o estabelecimento de 

mulheres, por exemplo, como informantes, não foram apresentadas. Por exemplo, o 

trabalho de Junqueira e Canuto (2002) que analisa a recepção da telenovela O Clone por 

                                                           
10

 Dos 10 trabalhos apresentados, um não estava disponível para consulta. Vale destacar que oito dos 

nove trabalhos analisados dedicavam-se a questões teórico-metodológicas e apenas um estabelecia 

discussão a partir de trabalho empírico. 
11

 Dos 10 trabalhos apresentados, um não estava disponível para consulta. Um trabalho discute a questão 

da identidade nos estudos de recepção, mas sem tomar como foco a questão de gênero e sim identidade no 

sentido amplo. Outro trabalho parte da discussão sobre a recepção de uma informante mulher, mas sem 

tomar a questão de gênero como articuladora. 
12

 Trata-se do trabalho de Fischer, 2002.  
13

 Trata-se do trabalho de Escosteguy, 2003. 
14

 Dos 10 trabalhos apresentados, dois não estavam disponíveis para consulta. 
15

 Trata-se do trabalho de Wiggers (2004). O trabalho não deixa claro o motivo para a escolha de 

informantes do sexo feminino (crianças) e problematiza muito pouco as questões de gênero, embora 

discuta a construção do corpo. 
16

 Trata-se do trabalho de Barros (2005). O estudo não discute questões de gênero, mas sim a relação 

entre classes representada na televisão (patroa e empregada doméstica) e como é apreendida por um 

grupo de empregadas domésticas. 
17

 Trata-se do trabalho de Piedras (2006).  
18

 Trata-se do trabalho de Piedras (2008), que não problematiza questões de gênero, mas esclarece o 

motivador para a escolha de mulheres como informantes da pesquisa. 
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duas mulheres de 20 anos de classes sociais distintas, tem como foco a discussão sobre a 

interferência do capital social na recepção, porém, não se faz nenhum tipo de explicação 

sobre o porquê da escolha por duas mulheres como receptoras para estabelecer essa 

discussão, além de nenhuma discussão sobre gênero ter sido realizada. 

Reafirmamos que não se trata de reivindicar que todos os estudos de recepção 

articulem a problemática das relações de gênero, porém, que se façam explicitações 

metodológicas que deixem claro o porquê da escolha dos informantes, como no texto 

apresentado por Piedras no Encontro de 2006. A autora não estabelece uma discussão 

sobre gênero, porém, deixa claro o motivo para a escolha de oito mulheres como 

sujeitos da pesquisa que realiza: “A opção de trabalhar apenas com mulheres se justifica 

pela necessidade de circunscrever a pesquisa a um universo mais restrito e, além disso, 

pela curiosidade de explorar qualitativamente dados quantitativos que apontam as 

mulheres como responsáveis por 70% do consumo brasileiro”. (PIEDRAS, 2006, p. 6) 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como já mencionado anteriormente, a definição de gênero está interligada aos 

aspectos de identidade, história, sociedade, cultura e costumes do ser humano. Gênero 

caracteriza-se pelas identidades construídas, pelas relações sociais, o que vai além de 

simplesmente estabelecer diferenças quanto à sexualidade e às funções biológicas.  

 Essas distinções fazem os estudos científicos trazerem em pauta a separação 

sexo/gênero, como bem destaca Fausto-Sterling (2000, p.15). “Nas últimas décadas, a 

relação entre a expressão social da masculinidade e da feminilidade e os aspectos físicos 

subjacentes foi debatida com ardor nas arenas científica e social”. A autora retrata que 

para os sexólogos John Money e Anke Ehrhardt, o sexo dizia respeito às características 

físicas, enquanto o gênero era o eu interior do ser humano, “a convicção interior de que 

se é homem ou mulher (identidade de gênero) e as expressões comportamentais dessa 

convicção” (p. 15). 

 Segundo Fausto-Sterling, essa definição também era debatida pelas mulheres 

feministas da década de 70. Elas afirmavam “(...) que o sexo é diferente do gênero – que 

as instituições sociais, elas próprias projetadas para perpetuar a desigualdade de gênero, 

produziam a maioria das diferenças entre homens e mulheres” (Idem, p.16). O gênero 

diz respeito às identidades que o homem e a mulher adquirem na sociedade. 

Características que podem se modificar ao longo do tempo, conforme as próprias 

mudanças e avanços dessa sociedade, como, por exemplo, a independência feminina, 
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cada vez mais efetiva. “Se as meninas não podiam aprender matemática tão facilmente 

quanto os meninos, o problema não estava em seus cérebros. A dificuldade decorria das 

normas de gênero – expectativas e oportunidades diferentes em relação a meninos e a 

meninas”. (Idem, p.16) 

 Estudar o conteúdo midiático sob essa perspectiva e, mais do que isso, estudar a 

recepção do conteúdo midiático levando em conta a problemática das relações de 

gênero pode contribuir para o enfrentamento desse cenário, há vista, conforme já 

afirmamos ao longo deste texto, a importância desses conteúdos no reforço e/ou 

propagação dos chamados papeis de gênero. Porém, esta parece ainda não ser uma 

preocupação tão efetiva dos estudiosos da recepção uma vez que em mais de seis 

trabalhos analisados no Congresso da Intercom, apenas 39 focavam gênero e recepção e 

nos 100 trabalhos apresentados ao GT assim denominado do Encontro Anual da 

Compós, apenas seis estabeleceram essa discussão. 

Nos textos da Intercom que não tratavam da recepção, foram encontradas a 

preocupação em definir gênero, sem usar o sexo para demarcar. Como o artigo de 

Natansohn, “Representações de sexo e gênero: uma questão pendente nos estudos de 

comunicações”, apresentado no congresso de 2001. Já que, segundo a pesquisa, desde 

que começou a ser utilizada a categoria gênero, vários significados e representações 

passaram a existir. Uma delas, e a mais debatida, é o uso do sexo (ou seja, as 

características humanas/sexuais) para diferenciar homem e mulher. 

 Na primeira metade da década pesquisada, os 223 estudos que articularam 

gênero e comunicação trouxeram as mulheres como foco predominante. Poucos artigos 

traziam a homossexualidade como pauta da pesquisa. E nenhum estudo tinha o homem 

como foco. Já os resultados eram sempre os mesmos: as mulheres ainda são vistas com 

os estereótipos de responsáveis pelo lar, pelos filhos, apesar de já assumirem papéis 

mais independentes na sociedade; e, também, os assuntos de beleza (como o corpo 

perfeito), culinária, artesanato e comportamento dominavam as publicações jornalísticas 

e programas de televisão destinados ao público feminino. 

 Ainda considerando-se as poucas publicações no Intercom sobre esta temática, 

percebe-se a preferência por estudos de revistas impressas e televisivas (programas). E 

pesquisas semelhantes: os conteúdos desses meios de comunicação, que levavam ao 

resultado já conhecido. Muitos artigos trouxeram objetos de estudos iguais. O programa 

Note a Note, a Revista Feminina e o seriado Mulher foram encontrados mais de uma 

vez nas pesquisas. E todas tinham resultados similares. A predominância de estudos de 
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“conteúdo” que articulam gênero não é exclusiva à temática, ou seja, a preferência pelo 

estudo das mensagens não é exclusiva dos textos aqui analisados, como afirma Ana 

Carolina Escosteguy: 

 

Dentro da pesquisa em comunicação, uma das linhas de trabalho é a 

que tem como foco a mensagem. A investigação centrada na 

mensagem objetiva compreender e analisar o universo feminino 

baseado nos conteúdos veiculados pelas distintas mídias, incluindo um 

olhar sobre a ideologia aí implicada. (ESCOSTEGUY, 2008, p. 15) 

 

 No congresso da Intercom, entre as pesquisas, como vimos, apenas 39 eram de 

recepção, e destas, a maioria centrava em discussões sobre beleza/culinária/artesanato/ 

comportamento, como o artigo de Temer (2001), do congresso de 2001, “Revista 

feminina na televisão: o programa Note a Note e a formação da mulher para o mercado 

de trabalho informal”. Durante cinco dias foi analisado o programa feminino Note a 

Note, da Rede Record. Nos conteúdos: notícias de famosos, grupos musicais, espaço 

para artesanato e flashes ao vivo do jornalismo; além do amplo destaque para a 

culinária. Doze mulheres que trabalham em áreas da cozinha, artesanato e estética foram 

entrevistadas pela autora. Comprovaram serem telespectadoras e usarem os conteúdos 

passados também na vida real, inclusive no trabalho. Este panorama reforça uma 

preocupação dos estudiosos da Comunicação que articulam a problemática de gênero. 

Muitos dos trabalhos de recepção, encontrados no corpus aqui analisado não 

articulavam as categorias de gênero, reforçando o que afirma Escosteguy: 

 

Uma primeira análise da pesquisa brasileira sobre as práticas de 

recepção midiática, realizada na década de 90, revelou que, embora 

mais da metade desses estudos dê destaque às mulheres como 

informantes, a problemática das relações de gênero é incorporada 

apenas para indicar uma distinção sexual entre feminino e masculino 

(apud ESCOSTEGUY, 2004a). Logo, essa linha de pesquisa trata o 

gênero como equivalente a sexo, reduzindo-o à problemática das 

diferenças anatômicas entre macho e fêmea (IESCOSTEGUY, 2008, 

p. 30) 
 

 Nos trabalhos analisados, constata-se que os estereótipos atribuídos ao feminino, 

como de dona de casa, predominam, embora agora “modernizados”.  E a maioria das 

pesquisas da primeira metade da década (2000 a 2005) focou somente isso, as 

mensagens passadas pelos meios de comunicação para compreender o conteúdo 

destinado às mulheres. 

Na segunda metade da década (2006 a 2010) o panorama encontrado não foi 

muito diferente do período anterior. A maioria absoluta dos artigos tem como foco as 

mulheres. Grande parte deles utiliza como referência os estudos feministas e critica a 
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representação da mulher como dona de casa, responsável pela casa, etc. Em bem menor 

escala aparecem estudos sobre o masculino, e menos ainda estudos que problematizam 

tanto o masculino quanto o feminino.  

A questão da homossexualidade também tem pouco destaque, e entre os estudos 

que focam os gays, tem destaque os que tratam o homossexual sem o foco em 

masculino e feminino. Ao contrário do que acontece entre os textos que não tratam de 

opção sexual, os estudos entre mulheres homossexuais têm menor número de estudos 

em comparação ao homossexual masculino. Embora não se possa dizer que a diferença 

é grande entre os estudos do homossexual masculino e feminino, já que a quantidade 

desse tipo de estudo é bem baixa em relação aos que tratam sobre a mulher, esta 

diferença ainda existe. 

Entre os meios mais analisados estão a televisão, a publicidade e as revistas, 

principalmente as femininas. A telenovela é o gênero com maior quantidade de estudos. 

Os filmes também têm uma grande presença nos artigos apresentados nos congressos. 

Um dos estudos que se destaca entre os que têm como objeto de estudo o 

cinema, por sair dos temas que geralmente são estudados, trata de filmes trashs. Em 

“Lixo é coisa de homem? As questões de gênero na subcultura cinematográfica do 

trash”, Mayka Castellano analisa comunidades de fãs deste tipo de filme e sugere, ao 

final, que se o melodrama é conhecido por ser coisa de mulher, os filmes trashs 

poderiam ter entre seu maior público os homens, o que, de certo modo, contribui para o 

reforço dos estereótipos que o próprio estudo se propõe a questionar. 

Além desses, alguns artigos apresentados, embora tratem da questão de gênero, 

não têm vínculo efetivo com a comunicação, como por exemplo, “A produção e 

comercialização dos produtos agroecológicos e a participação de mulheres no 

desenvolvimento local: um estudo junto ao espaço agroecológico no Recife – PE”, de 

Sonia, Quintela Carneiro que não se debruça sobre nenhum meio ou aspecto da 

comunicação midiática. 

Um dos aspectos mais preocupantes deste estudo é a constatação de que a 

maioria dos trabalhos enviados e aprovados para apresentação nos congressos anuais da 

Intercom não apresenta os procedimentos metodológicos. Muitos destes estudos 

apresentam trechos de revisão teórica de dissertações de mestrado e tese de doutorado, e 

foram classificados como pesquisa bibliográfica. Entretanto, o que se nota é que estes 

trabalhos não foram devidamente adaptados para um artigo. Esta prática, além de 

prejudicar ao leitor o entendimento dos objetivos e da metodologia, ainda coloca em 
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xeque a credibilidade das pesquisas realizadas. Já que a metodologia bem definida e 

clara é item fundamental na realização de pesquisas para a garantia dos resultados.  

Devido ao volume de dados analisados, este artigo se concentrou mais no 

panorama geral dos resultados encontrados a partir da análise dos 6.236 artigos 

publicados nos anais do congresso anual da Intercom e nos 100 artigos publicados no 

GT de Recepção do Encontro Anual da Compós, ambos realizados no período de 2000 a 

2010. Destes, como já apontado, 223 relacionaram Comunicação e gênero (no caso da 

Intercom), o que, dada a importância da questão da identidade ligada ao gênero e da 

mídia como um espaço de construção e reforço de representações, constitui-se em 

número ainda pequeno de trabalhos. Menos ainda quando se trata de Comunicação, 

gênero e recepção, foco de apenas 39 trabalhos na Intercom e em apenas seis no GT da 

Compós. 

Fora a questão da pouca evidência desta reflexão, a maioria dos trabalhos ainda 

entende gênero de uma perspectiva polarizada, aspecto constatado pelo grande número 

de trabalhos que analisa exclusivamente o feminino. Escosteguy (2008) aponta, 

justamente, que um dos principais problemas dos estudos da comunicação que articulam 

a identidade de gênero é o de pensar a questão de forma polarizada, ou seja, ou se 

estuda o feminino, ou se estuda o masculino, raramente eles são pensados em conjunto. 

A autora aponta, de forma contundente, que deve ocorrer o tensionamento da questão da 

identidade ligada ao gênero nos estudos da Comunicação, que o sexo não seja, por 

exemplo, apenas uma categoria para definição de corpus e amostra nas pesquisas.  

Nos textos aqui analisados, a maior parte das pesquisas olha para apenas um dos 

lados, esquecendo que quando se fala em gênero se fala em relações inter e intra sexos. 

Entendemos que esta é uma das grandes problemáticas do tema e instiga novos olhares 

sobre o corpus em futuras publicações. 
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A recepção da telenovela por mulheres de diferentes grupos sociais 

 

Ana Laura Paraginski
1
 

 

RESUMO: O estudo procurou entender a relação entre a telenovela e o telespectador. O 

problema central foi saber como mulheres de diferentes grupos sociais assimilam, reelaboram e 

se identificam com os conteúdos televisionados na telenovela Mulheres Apaixonadas da Rede 

Globo. Os conteúdos televisionados transmitem a ideia de verossimilhança, com a qual as 

pessoas tendem a se identificar e, assim, mantêm a assiduidade da audiência. Neste trabalho, 

foram abordadas as teorias referentes aos estudos culturais latino-americanos, as correntes 

vinculadas às pesquisas de recepção, situando esta pesquisa de acordo com as correntes dos usos 

sociais dos meios de comunicação formulada por Jesús Martín-Barbero e das mediações 

múltiplas produzidas por Guilhermo Orozco Gómez. Incluiu-se, ainda, a mediação da 

subjetividade, categoria estabelecida por Immacolata Vassalo Lopes em Vivendo com a 

Telenovela.  

Palavras-chave: recepção; telenovela; mediações; mulheres; identidade. 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A produção de telenovelas no Brasil se transformou num grande mercado de 

exportação desse produto nacional de primeira categoria desde o início de sua produção. 

Histórias dos mais variados tipos já estiveram na telinha da Globo e de outras emissoras 

de TV no horário nobre da televisão brasileira. Com o barateamento da tecnologia para 

a fabricação da televisão, ela constituiu-se no veículo de comunicação mais abrangente 

e democrático até agora inventado pelo homem, pois a internet pode oferecer mais 

ferramentas de uso, utilidades e aplicações, mas ainda não tem a popularidade da 

televisão por não chegar a todas as distâncias que a TV já chegou. 

                                                           
1
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Os estudos sobre a televisão têm demonstrado audiências diversas. Esses estudos 

têm servido para a publicidade, mas deve ser feita a pergunta sobre a importância da TV 

para a vida das pessoas. Esse questionamento tem sido motivo para estudiosos no 

mundo todo e é também uma preocupação deste trabalho.  

A investigação acerca do papel do receptor em processos comunicacionais tem 

sido explorada por diversos pesquisadores com a finalidade de provar a existência do 

sujeito ativo frente os meios de comunicação de massa, decodificando a mensagem de 

acordo com a rede de mediações do seu cotidiano. 

O presente trabalho procura entender a relação entre a telenovela e o 

telespectador. A imensa audiência da telenovela deixa-nos as perguntas: por que 

milhões de telespectadores assistem uma telenovela? Qual é o poder deste gênero e 

como conseguiu esta façanha?  

O problema central que norteou esta pesquisa foi saber como mulheres de 

diferentes grupos sociais assimilam, reelaboram e se identificam com os conteúdos 

televisionados na telenovela Mulheres Apaixonadas da Rede Globo. O autor da novela 

citada, Manoel Carlos, enfoca temas sociais facilmente identificáveis na sociedade 

brasileira e problemas sociais urbanos presenciados em cidades grandes, 

principalmente. 

Para a pesquisa, de abordagem qualitativa, foram escolhidas oito mulheres, que 

foram entrevistas e visitadas em suas casas, as quais responderam também questionário 

da ABA/ABIPEME para classificação dos grupos sociais. O critério de escolha 

considerou o fato de assistirem regularmente a novela das oito e, em segundo lugar, 

pessoas com as quais se estabelecesse um bom contato, através de indicação ou de 

relações pessoais. Tem-se como corpora da pesquisa as gravações dos capítulos da 

novela Mulheres Apaixonadas e as entrevistas em profundidade realizada com as 

mulheres. 

Na primeira fase do trabalho, foram selecionadas as entrevistadas e aplicada a 

entrevista. Mediante análise desta, foi produzida outra entrevista direcionada para cada 

uma das integrantes, a fim de poder realizar o reconhecimento das mediações.  

Na terceira fase, foi feita a análise do conteúdo das entrevistas. Buscou-se 

tendências e procurou-se estabelecer articulações entre os dados obtidos e os 

referenciais teóricos escolhidos.  
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2. OS ESTUDOS DE RECEPÇÃO E SUAS CORRENTES 

Jesús Martín-Barbero (apud Lopes
2
, 2002, p.13) diz que “os estudos culturais 

‘conservam’ da teoria crítica a concepção segundo a qual os receptores que compõem a 

audiência configuram uma ‘estrutura complexa de indivíduos agregados em classes e 

subculturas”. Disse ainda que boa parte dos estudos de audiência, na atualidade, exclui 

do contexto analítico o que a teoria das mediações coloca no centro: os paradoxos e 

ambiguidades que mobilizam a recepção no processo de negociação de sentido – o que 

as pessoas vêm, escutam, leem. 

A hipótese norteadora da Escola de Frankfurt leva em consideração os efeitos dos 

media sobre os indivíduos. Muito além do que propunham os teóricos frankurtianos, 

com a teoria crítica, e muito além do que postula a corrente dos efeitos, a qual tinha 

como objetivo saber o que os meios fazem com a audiência, este trabalho propõe uma 

pesquisa seguindo a linha dos Estudos Culturais com base na corrente dos Usos Sociais 

dos Meios de Comunicação de Jesús Martín-Barbero e na corrente das mediações 

múltiplas, de Orozco Gómez. 

 Estas correntes apresentam diferenças em relação à corrente dos Usos e 

Gratificações, mesmo que esta tenha como pergunta central O que fazem as pessoas 

com o meio?, enxergando a audiência como ativa dentro do processo de comunicação. 

Segundo Guilhermo Orozco Gómez, “o processo de comunicação começa com os 

sujeitos receptores dos MCM, os quais dão ao meio, buscando satisfazer uma 

necessidade ou buscando obter uma gratificação” (1997, p.55). 

 La énfase en las gratificaciones pasa a considerar los miembros de la 

audiéncia como individuos, como miembros de una masa atomizada, 

miembros que van en busca de la gratificación en un medio o en una mensaje 

determinada. La énfase en los usos es ver de que manera se apropia la 

audiéncia, como participante de un grupo social y como miembros de una 

cultura específica: como se apropian y usan el contenido del mensaje 

(OROZCO, 1997, p. 55).  

 

 “Los usos son inseparables de la situación sociocultural de los receptores, 

quienes reelaboran, resignifican, resemantizan los contenidos masivos conforme su 

experiencia cultural, lo cual da soporte a esta apropiación” (JACKS, 1996, p. 180). Esta 

discussão acerca da cultura e da recepção vem sendo enriquecida para demonstrar que é 

através da cultura (individual) que tais mensagens assumem um determinado significado 

para um grupo de pessoas. Barbero (apud Orozco, 1997, p. 114) fala que “a 

                                                           
2
 Trecho retirado do prefácio escrito por Jesús Martín-Barvero para o livro “Vivendo com a Telenovela: 

mediações, recepção, teleficcionalidade” de Maria Immacolata V. Lopes, Silvia Helena Simões Borelli e 

Vera da Rocha Resende.  
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comunicação sempre se dá dentro de uma cultura: a comunicação em abstrato não é 

possível, e sim quando inscrita e mediada pela cultura”. 

 

Uma das premissas básicas dessa teoria é que se supere o estado de 

segmentação a que foi reduzido o processo de comunicação, através da 

leitura de matriz lasswelliana que a pesquisa de comunicação 

institucionalizou. Por isso, a relação de mão única é deslocada para uma 

malha de interações recíprocas entre a produção, o produto e a recepção 

(LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002, p. 41). 

 

 

 No caso do veículo televisão e, mais especificamente a telenovela, Ronsini 

(1993, p. 3) fala que “os estímulos que a TV dissemina passam pelo filtro das 

mediações, as quais selecionam as representações produzidas e reproduzidas pela 

novela”. 

 O conceito de mediações foi cunhado e desenvolvido pelo pesquisador Jesús 

Martín-Barbero (1987), e tem sido motivo de diversas pesquisas sobre os processos de 

comunicação. Martín-Barbero propõe o estudo dos fenômenos de comunicação através 

das mediações, ou seja, a recepção deixa de ser entendida como um fenômeno simples e 

direto, como pensavam os defensores da corrente dos efeitos, e passa a ser vista dentro 

de um espaço mediado. 

 As pessoas assistem à televisão ou a outros massmedia e o fazem em função de 

interesses pessoais. E, também, a decodificação dos conteúdos é realizada através de 

interpretações distintas.  

 Segundo Ronsini (1993), o enfoque da recepção complexifica o entendimento do 

papel dos MCM na sociedade ao resgatar o receptor e sua cultura como mediações 

necessárias para a produção de sentido. Esta produção de sentido somente acontece 

quando se completa o ciclo de assimilação do conteúdo massivo através do que cada 

pessoa tem em sua vivência nos espaços público e particular. 

 Orozco (apud Brignol, 2002) afirma que os sujeitos receptores recebem e 

processam o significado de acordo com seus próprios condicionamentos, suas próprias 

características e valores, e também de acordo com as intervenções e interferências de 

que são objetos no processo de recepção. 

Martín-Barbero propõe o estudo de três tipos de mediações: a cotidianidade 

familiar, a temporalidade social e a competência cultural. Essas categorias completam-

se, “e agem de maneira a interferir e modificar o modo como os conteúdos são 

recebidos” (BRIGNOL, 2000, p. 32). 
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Nos usos não fala apenas a classe social, fala também a competência cultural 

dos diversos grupos que atravessa as classes, pela via de educação formal em 

suas distintas modalidades, mas, sobretudo os que configuram as etnias, as 

culturas regionais, os dialetos locais e as distintas mestiçagens urbanas em 

base para aqueles. Competência em que vive da memória – narrativa, gestual, 

auditiva – e também dos imaginários atuais que alimentam o sujeito social 

feminino ou juvenil. O acesso a estes modos de uso passa inevitavelmente 

por um ver coletivo que permita explicar e confrontar as modalidades 

diversas e as competências que aquelas ativam, e pelos relatos – histórias de 

vida – que os contam e dão conta deles. (BARBERO, 1987, p.241) 

 

Das três categorias que medeiam os processos de recepção apontadas por 

Barbero (1987), será trabalhado com o conceito de cotidianidade familiar abordando a 

família, o trabalho, a escola e a Igreja. Para Barbero, a cotidianidade se relaciona com a 

socialidade e com a ritualidade. A primeira tem a ver com as práticas cotidianas de 

todos os sujeitos sociais para negociar o poder de qualquer autoridade, negociação do 

espaço de uns com os outros. A segunda está relacionada com as rotinas – repetição de 

certas práticas. “A dinâmica familiar é de importância fundamental para entender as 

diferentes apropriações/construções de sentido sobre a telenovela, já que o 

espaço/tempo das rotinas e práticas cotidianas são cenário imediato onde se dá a 

situação de assistência da telenovela” (LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002, p. 46). 

 Orozco (apud Brandalise 2002) entende que é preciso considerar que a recepção 

é interação; que essa interação está necessariamente mediada de múltiplas maneiras. 

 A recepção, para Barbero (apud Lopes 2002, p. 14), “é parte tanto de processos 

subjetivos quanto objetivos, de processos micro, controlados pelo sujeito, e macro, 

relativos a estruturas sociais e relações de poder que fogem ao seu controle”. 

 A classificação de Orozco se ajusta ao conceito de cotidianidade proposta por 

Barbero. É assim que a cotidianidade é apreendida como uma categoria mediadora que 

abarca as mediações individuais, institucionais, massmediáticas ou videotecnológicas, 

situacionais e de referência. Abaixo segue explicação acerca da influência de cada uma: 

a) Individuais: pertencem a esta categoria as regras mentais que levam a 

uma série de ações e de discursos. Relativas ao psicológico de cada indivíduo; 

b) Institucionais: essas mediações se dão na família, na escola, trabalho, 

Igreja, comunidade, bairro, associações etc; 

c) Massmediáticas ou Videotecnológicas: depende do meio (TV, Rádio...) 

que transmite a mensagem; 

d) Situacionais: situação da recepção, como por exemplo: estar sozinho ou 

acompanhado; estados de ânimo dos receptores; 
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e) De referência: nota-se nesta mediação o contexto idade, gênero, etnia, 

raça, classe social. 

Dentre estas mediações, este artigo trabalha com a mediação institucional, 

focando na análise da família, da escola, do trabalho e da Igreja; mediação 

massmediática ressaltando a televisão como meio; mediação situacional, e mediação de 

referência, destacando gênero e classe social. 

Raymond Williams (apud Lopes, Borelli e Resende 2002) diz que o sistema de 

programação televisual é como um complexo de significação, através do qual a 

sociedade se faz representar. Esse sistema, formado a partir da fusão do conjunto de 

textos individuais, envolve vivências cotidianas e histórias de vida reinterpretadas que, 

por sua vez, vão gerar novos contextos. 

Conforme essa perspectiva, os problemas de comunicação são colocados no 

campo dos processos socioculturais, ou seja, através da influência das mediações o 

receptor estabelece uma relação de significação com um determinado produto televisivo 

ou um fato social. Cada mediação estrutura a recepção de uma determinada forma. 

Portanto, segundo a teoria latino-americana dos Usos Sociais dos Meios de 

Comunicação, os receptores criam suas representações de acordo com as suas 

mediações culturais, ou seja, receptores de contextos diferentes geram representações 

diferentes e vice-versa. 

O conceito de mediação trata de uma dimensão da experiência cultural 

enquanto abertura para o entendimento da interação entre duas instâncias: 

uma que produz e outra que recebe produtos culturais. Essa dupla operação 

dinâmica articula, de um lado, as produções dos meios com o universo de 

referência do receptor e seu repertório cultural e, de outro lado, estratégias de 

apropriação e de reapropriação, ou seja, a produção de sentido por parte do 

receptor (BARBERO apud LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002, p. 183). 

 

Para Guillermo Orozco Gómez (1997, p. 118), às vezes só se quer distração e 

liga-se a TV, em outras oportunidades se quer uma informação precisa do que está 

acontecendo e a busca-se na imprensa para ler. Às vezes estamos cansados e às vezes 

não. A mediação situacional, neste caso, exerce importante papel, pois se configuram 

diferentes os atos de ligar a TV e prestar atenção, assimilando os conteúdos e os 

analisando criticamente, ou ligar a TV e somente escutar o que está sendo transmitido. 

 

2.1 A mediação subjetividade 

Lopes, Borelli e Resende foram as pesquisadoras que impulsionaram o estudo 

acerca da mediação subjetividade. Elas dizem que “a mediação subjetiva deve ser 
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assumida no âmbito da ação do sujeito no modo como ele investe em um tipo específico 

de produto cultural e utiliza recursos intelectuais, cognitivos e afetivos” (2002, p. 183).  

As autoras expõem que a mediação subjetividade tem sido pouco trabalhada nos 

estudos de recepção em comunicação, a despeito das referências feitas ao sujeito. 

Segundo a pesquisadora, esta mediação “possibilita captar os processos de construção 

de identidades e sensibilidades que operam na interação indivíduo-pequena tela” 

(LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002, p. 47). Lopes utiliza esta mediação em seus 

estudos de recepção. 

A necessidade humana de manter vínculos com a realidade externa é a forma 

como cada um constrói a imagem de si. O self, que emerge do vínculo que o 

indivíduo estabelece com o ambiente, não é concepção restrita ao campo da 

psicologia. Teoricamente, é postura assumida também em outras áreas do 

conhecimento, como na formulação do construcionismo social de Pearce, em 

que “o self é quem provê as bases de nossos juízos morais, a respeito de 

quem somos e do que fazemos” (LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002, p. 

184). 

 

“A produção de subjetividade é efeito do funcionamento integrado de diferentes 

máquinas sociais e tecnológicas, que, por seu turno, disparam o funcionamento das 

máquinas de signos” (Lopes, Borelli e Resende, 2002, p. 188). Com relação aos meios 

de comunicação de massa, esses autores dizem que eles produzem e veiculam códigos 

culturais de subjetividade, segmentando e fixando os indivíduos segundo o poder de 

adquirir e acumular objetos. Para eles, a sociedade detém o modo de produção e de 

circulação de instrumentos, “é poderosa fábrica de subjetividade serializada: apropria-se 

do desejo e dá em troca uma subjetividade capitalista, baseada na ilusão de poder 

predatório e de domínio da natureza” (LOPES, BORELLI E RESENDE, 2002, p. 188) 

Percebe-se que as pessoas, em determinadas situações, identificam-se com 

personagens da novela por apresentarem uma subjetividade similar às das personagens. 

Para Lopes, Borelli e Resende, com a nuclearização da família e a consequente 

valorização da intimidade, a subjetividade passou a ser vista como se tivesse caráter 

único e universal. E, mais adiante, completam 

...neste processo, o telespectador pode ser chamado a rever e a atualizar seus 

valores diante de diferentes dimensões: normas morais da sexualidade, do 

casamento, do pudor, da autoridade, da hierarquia enquanto mitos 

constitutivos do modelo de cultura vigente” (LOPES, BORELLI e 

RESENDE , 2002, p. 198).  

 

Por entender que a mediação subjetiva é fortemente encontrada nos receptores 

de telenovela, incluiu-se essa teoria que vem ganhando espaço dentro dos estudos de 

recepção na última década. 
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2.2 A hegemonia e os grupos sociais 

 Em estudos de recepção, deve-se explanar acerca dos grupos sociais, os quais se 

diferenciam sócio-culturalmente, além de economicamente, e assimilam de diferentes 

formas as mensagens emitidas: 

Para Gramsci apud Ronsini, distinguem-se três grupos sociais no interior do 

bloco histórico: a classe fundamental que dirige o sistema hegemônico, os grupos 

auxiliares que servem de base social para a hegemonia e as classes subalternas, 

excluídas do sistema hegemônico (1993). 

Jesús Martin-Barbero, em seu livro Dos Meios às Mediações: comunicação, 

cultura e hegemonia, discorre sobre não só a democratização dos meios mas também a 

democratização do seu uso: 

O plural das lógicas de uso não se esgota na diferença social de classe, mas 

essa diferença articula as outras. Os habitus de classe atravessam os usos da 

televisão, os modos de ver, e se manifestam – observáveis etnograficamente – 

na organização do tempo e do espaço cotidianos: de que espaços as pessoas 

veem televisão, privados ou públicos, a casa, o bar da esquina, o clube do 

bairro? E que lugar ocupa a televisão na casa, central ou marginal? Preside na 

sala onde se vive a vida “social”, ou se refugia no quarto de dormir, ou se 

esconde no armário, de onde a retiram apenas para ver algo muito especial? 

(BARBERO, 2009, p. 302). 

 

O autor também discorre sobre as diferentes demandas que as diferentes classes 

sociais fazem da televisão dizendo que “enquanto uma classe normalmente só pede 

informação à televisão, porque vai buscar em outra parte o entretenimento e a cultura – 

no esporte, no teatro, no livro e no concerto -, outras classes pedem tudo isso só à 

televisão” (BARBERO, 2009, p. 303). Mesmo porque, na medida em que o estrato 

social aumenta, os indivíduos têm mais “oportunidades”, onde irão buscar seu lazer. Ao 

contrário, nas classes mais baixas, as oportunidades de lazer limitam-se à distância do 

bairro ou do pátio da casa. 

Para Leal (1996, p. 28), “são grupos que ocupam posições polares em relação à 

posse do capital cultural entendido como monopólio da técnica de produção e de acesso 

ao consumo de determinados bens simbólicos, o que inclui um treinamento, uma 

linguagem, que são recorrentes da estrutura social de produção”. 

Lopes coloca que a “marca” singular e hegemônica dos estudos de recepção da 

década de 90 diz respeito ao “esquecimento da classe social” produzido pelo 

nivelamento de todas as categorias: etnia, gênero, idade, estrato social. Segundo ela, é o 

processo mesmo de recepção que resulta desestruturado, sem fundamentação no 

“processo social de construção de sentido”.  
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Barbero (apud Lopes 2002) coloca que a diferença de classe, ainda que mediada 

pela multiplicidade de distinções introduzidas pela etnia, gênero, idade, entre outras, 

não é diferença a mais, mas sim, aquela que articula as demais a partir de seu interior e 

se expressa por meio do habitus, capaz de entrelaçar os modos de possuir, de estar junto 

e os estilos de vida. 

O conceito de classe social aparece em sua pesquisa como diferença social 

que se expressa em habitus, que é produto de condicionamentos sociais 

associados à posição correspondente. O habitus faz corresponder um 

conjunto de bens e propriedades unidos entre eles por uma afinidade de 

estilos (LOPES, BORELLI e RESENDE, 2002, p. 45).  

 

 Para Lopes, Borelli e Resende (2002), o conceito gramsciano de hegemonia é 

usado no modelo de codificação/decodificação (Hall) para examinar os modos concretos 

pelos quais os significados dos meios podem ser negociados ou até eventualmente 

subvertidos por audiências específicas. 

 Ortiz coloca a questão sobre as formas de dominação engendradas pela indústria 

cultural:  

O que dizer, por exemplo, da telenovela como elemento cultural orgânico de 

uma hegemonia? Neste caso não parece importante que a crítica focalize o 

problema da existência ou não de uma ‘cultura nacional popular’, mas como 

se instauram as relações de dominação no seio de uma hegemonia parcial ou 

não das classes dominantes” (ORTIZ apud LEAL, 1996, p. 26). 

 

Enfim, este trabalho pretende investigar as diferentes formas de lidar com os 

conteúdos da telenovela, levando em conta critérios de estratificação social. 

 

3. O MEIO E O GÊNERO 

 As novelas, desde o início de sua produção, eram produzidas para as mulheres. 

Nos Estados Unidos, eram chamadas de soap-operas, óperas de sabão traduzindo-se 

para o português. Ganhou esse nome graças aos comerciais de sabão em pó e produtos 

voltados para as mulheres que veiculavam durante os intervalos. Porém, quem tinha 

mais tempo, naquelas décadas, para assistir televisão, eram as mulheres e, então, nada 

melhor do que produzir um produto midiático voltado para esse público.  

“A telenovela é um tipo especial de ficção. Desenvolve-se segundo vários 

trancamentos dramáticos, apresentados aos poucos. Telenovela como uma técnica 

ficcional: multívoca, é um sistema que trabalha com diversas bases dramáticas. Trata-se 

de um multiplot” (CAMPEDELLI, 1987, p. 20). Um plot é uma das tramas da novela, 

pode ser classificado como núcleo, assunto ou problemática. O amor proibido de dois 

adolescentes, por exemplo, pode ser um plot. 
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A telenovela das oito caracteriza-se, especialmente, pelo compromisso assumido 

com o realismo, o qual articula modelos de significação com o cotidiano familiar. Na 

telenovela estudada, Mulheres Apaixonadas, vários plots dizem respeito aos problemas 

familiares e questões sociais que se observa no dia a dia do povo brasileiro. 

A ideia de que a novela tem relação direta com a realidade é abordada por 

diversos autores, principalmente por estudiosos da televisão. Ivani Ribeiro diz que o 

importante é uma história que corresponda, de certa forma, ao que acontece na vida real. 

“O telespectador gosta de ver-se identificado com as estórias e os locais de minhas 

novelas. Por isso todas elas se passam no Brasil e contêm conflitos que se enquadram 

em nossa época” (ORTIZ, BORELLI e RAMOS, 1991, p. 70). 

Como afirma Ivani Ribeiro (apud Ortiz, 1991), destacada escritora de novelas, as 

estórias tinham que ser marcadas por temas reais que pudessem interessar ao ouvinte, 

com os quais ele pudesse se identificar. As tentativas que surgem na década de 80 são 

no sentido de criar uma nova linguagem novelística, textual e imagética, inserindo o 

cotidiano e temas urbanos no que autores chamam de “proposta realista”. 

O compromisso com a verossimilhança vem do jornalismo e é um traço da 

indústria cultural. Ortiz, Borelli e Ramos dizem que a preocupação norteadora é o 

“retrato da realidade”, “espelho da realidade”, “fidelidade à realidade”. “Tarefa fácil, 

inserir a forma realista, com pretensões críticas, no interior do principal produto da 

indústria cultural” (1991, p. 94). Campedelli completa dizendo que, nesse ponto, “a 

telenovela é imbatível enquanto penetração de mensagem; é o fascínio ao alcance de 

todos” (1987, p. 17).  

 

Nos interessa sublinhar que a tendência para o realismo constitui uma 

estratégia que se fundamenta na ideia de verossimilhança. Quando na estória 

a ser contada é introduzida uma série de signos e sinais “de realidade”, isto 

tem por finalidade estabelecer uma ligação entre o que está sendo mostrado 

em certas situações da vida cotidiana (ORTIZ, BORELLI e RAMOS, 1991, 

p. 141). 

 

Ainda, Ortiz, Borelli e Ramos (1991) dizem que, na verdade, os produtos 

culturais, mesmo quando industrializados em simples “mercadorias”, encerram um 

“valor de uso” e um “valor de símbolo”
3
. 

                                                           
3
 O termo “valor de uso” e “valor de símbolo” também é usado por Nestor García Canclini, em Cultura y 

Comunicación: entro lo global y lo local. Para este autor, o valor de uso refere-se, principalmente, mas 

não unicamente, à materialidde do objeto, com a base material da vida social. O valor de símbolo refere-

se à cultura, aos processos de significação. 
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Porém, esses autores acrescentam que seria ingênuo acreditar que a indústria 

cultural pretende “revelar” a realidade. O que interessa a ela é apresentar algo que o 

telespectador possa identificar-se, objetivando sua atenção. 

Para uma pesquisa mais aprofundada, esses autores ressaltam: 

É em relação ao público que surgem as ações mais direcionadas dos que 

procuram controlar a telenovela, buscando não somente, como colocavam 

Adorno e Horkheimer, organizar os consumidores transformando-os em 

“material estatístico”, mas também extrair da recepção elementos qualitativos 

que ajudem a reelaborar e aperfeiçoar o produto (ORTIZ, BORELLI e 

RAMOS, 1991, p. 126). 

 

Não importava, agora, tão somente perceber o telespectador com um sujeito 

passivo, mas sim como um indivíduo capaz de diferentes reações frente aos conteúdos 

transmitidos por este veículo de comunicação. 

Ortiz, Borelli e Ramos (1991) defendem a ideia de a novela abranger um grande 

número de pessoas:  

O que uma novela precisa é ser popular. Se for popular, é boa. A cultura 

popular de massa está assentada sobre a noção de divertimento, uma 

gigantesca ética do lazer[...] O objetivo principal dos produtores culturais é 

magnetizar amplas faixas de consumidores (ORTIZ, BORELLI e RAMOS, 

1991, p. 159). 

 

3. 1 A telenovela Mulheres Apaixonadas 

A telenovela Mulheres Apaixonadas da Rede Globo teve duração de fevereiro a 

setembro de 2003. Durante sete meses de exibição apresentou muito plots, 

estabelecendo grande proximidade com situações do cotidiano brasileiro. O autor, 

Manoel Carlos, supera-se na arte de retratar do cotidiano. Através de cenas rotineiras, 

fala dos verdadeiros conflitos humanos como a solidão, a paixão e a descoberta de si 

mesmo.  

A eterna busca pelo amor ideal foi o tema de Manoel Carlos. Mulheres 

Apaixonadas se diferencia por contar várias e importantes histórias ao mesmo tempo, 

revelando, sob diversos ângulos, a procura pela felicidade.  

Na novela, estão presentes temas como a discriminação a idosos e a homossexuais 

e o alcoolismo. A superprodução trouxe à tona a questão do combate à violência 

mediante o Estatuto do Desarmamento, em discussão no Congresso Nacional, e enfocou 

uma passeata de apoio ao projeto que aconteceu no Rio de Janeiro. Segundo Gouvêa 

(2003, p.47), “o impacto das cenas para a conscientização da sociedade brasileira é 

considerado imensurável”. 

 

  



 

31 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A evolução das teorias da recepção nos traz discussões acerca das dimensões das 

mediações. A abordagem deste trabalho acerca das mediações teve caráter de soma, 

acrescentando várias categorias às mediações. A cotidianidade familiar de Barbero, as 

mediações múltiplas tomadas pelas mediações institucional, situacional, massmediáticas 

e de referência formuladas por Orozco e a complementação com a subjetiva de Lopes, 

Borelli e Resende permearam o estudo e análise das falas das oito entrevistadas. 

O trabalho como mediação institucional aparece destacadamente como sendo a 

atividade mais importante para as mulheres entrevistadas, sendo que para as de classe 

baixa e média o motivo é a segurança econômica. A escola e o estudo também são 

citadas pelas entrevistadas que estudam como fator sine qua non para um futuro melhor. 

Quanto às atividades de maior prazer, a classe baixa limita-se ao âmbito familiar, 

com falas que ressaltam o interesse em passar as horas de folga com a família, mediação 

institucional muito presente neste estrato social, cozinhando ou vendo TV. A 

possibilidade de lazer fora de casa, dessas mulheres, é rara, pois a condição econômica, 

mediação de referência (classe), não lhes permite desfrutar de certos produtos de 

consumo na sociedade para vir a diversificar seu lazer. 

As classes média e alta reservam as suas horas de lazer para frequentar 

academia, o coral, praticando atividades de socialização e não se refugiando em casa. A 

condição econômica dessas classes é fator mediador das suas atividades, pois dão 

chances de ampliar o lazer para fora de suas casas. 

A mediação massmediática exerce grande influência sobre o grau de instrução 

das entrevistadas, pois todas dizem assistir a noticiários e programas de televisão. 

Algumas dizem que é importante para ficarem bem informadas, outras, que ainda é a 

melhor forma de estar informada. Apenas uma entrevistada critica a forma de 

veiculação das notícias em telejornais de TV aberta, dizendo evitar essas emissoras. O 

tempo dedicado ao ato de assistir TV também é efeito da mediação institucional, pela 

qual o tempo de trabalho fora de casa determina o tempo de assistir TV ao chegar em 

casa. Algumas assistem somente a programas noturnos, pois chegam do trabalho 

somente nestas horas. 

A leitura da novela feita pelas diferentes classes mostra-se condizente com sua 

condição de classe, identificando mais uma vez as mediações de referência. A opinião 

das pessoas reflete o que é pertencente ao seu mundo. Mulheres de classe baixa não se 

identificam com os personagens da mesma classe na novela, pois está muito mal 
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representada. Falam que os personagens são muito conformados com a realidade e os 

problemas sociais não são enfocados pelo autor. 

A classe média também diz que as situações sociais da novela não condizem 

com a realidade da classe média, pois desfrutam de produtos de consumo como viagem 

e carros que apenas a classe alta tem poder financeiro para adquirir. Isso decorre da 

identificação com o trabalho das personagens da novela, mas não com o desfrutar de 

algumas atividades cotidianas. Quando o fator de análise são os problemas, todas se 

identificam com as personagens de Manoel Carlos. 

As pessoas atentam-se às cenas novelísticas tomando como ponto de partida as 

suas vivências. Se uma entrevistada já passou por uma situação igual à das personagens 

da novela, ou conhece algum que tenha passado por tal situação, acredita e toma o 

conteúdo veiculado como espelho da vida real. A mediação classe social é muito 

importante para percebermos o que pode parecer real para uma classe e para outra não, 

como pensar que as tramas da novela são referentes aos “acontecimentos do Rio de 

Janeiro”, como uma entrevistada fala em função de conhecer e visitar o Rio 

frequentemente. 

A imagem de família construída na novela é negada por algumas mulheres que, 

através da mediação institucional da Igreja, falam do poder da televisão de influenciar 

decisões. Segundo as entrevistadas, a família aparece como desestruturada, ou seja, com 

muitos casais separados e conflitos internos. 

O fato que ocorreu na novela que chamou mais atenção das entrevistadas gira 

em torno dos plots: violência doméstica e violência urbana, respectivamente, ligados 

aos personagens Raquel e Fernanda. Levando em consideração que a personagem 

Fernanda até certa idade vivia como garota de programa, e sendo esta uma profissão 

marginalizada, Fernanda representa alguém de origem humilde. A classe que mais 

discorreu sobre esse caso foi a classe baixa, a qual foi mais sensível aos problemas 

enfrentados por Fernanda. A mediação de referência está implícita nesses depoimentos, 

mostrando que a influência da classe é fator de extrema importância para as 

entrevistadas. 

As tramas da novela que chamam a atenção para as relações entre classes são 

forjadas de maneira a criar boas relações entre essas, porém mostram que existem 

conflitos entre ricos e humildes. Então, nada mais condizente que as achar verossímeis. 

Podem aparecer cenas de conflito. Uma entrevistada ainda fala sobre as relações “cada 
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um na sua”. Entretanto, também aparecem cenas nas quais as relações são perfeitamente 

possíveis e sem preconceitos. 

Tudo leva a considerar que são com as emoções das personagens que as 

mulheres entrevistadas se identificam e, por isso, nesta novela, mantém-se a audiência 

assídua. As questões de gênero e a mediação subjetiva traz a identificação das 

entrevistadas com situações emocionais já vividas. As mulheres entrevistadas se ligam a 

dramas presenciados por mulheres na telenovela. A sensibilidade feminina aflora no 

momento da recepção e mostra porque o gênero é tão importante. Tem-se que ressaltar 

ainda, o ato de assistir novela, o qual se constitui, quase que universalmente, em uma 

atividade feminina. Os homens tendem a fugir da novela e achar que é tudo ficção. Isso 

é tomado socialmente como prática feminina.  

Mesmo que a novela tenha ido ao ar em 2003, ainda acredita-se que a realidade 

das diferentes classes sociais não é mostrada na telenovela. O que se encontra é uma 

tentativa de romantizar a realidade das classes.  Na pesquisa, as entrevistadas disseram 

que a novela não condiz com a vida que se leva em cada classe social. 

Pode-se concordar com a ideia da pesquisa de Lopes, Borelli e Resende (2002), 

pois se conclui, através desta pesquisa, que sendo as alternativas de lazer e de consumo 

culturais caras, a alternativa de entretenimento para as famílias de classe baixa limita-se 

ao uso da televisão. 
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As interpretações realizadas por mulheres sobre anúncios publicitários 

do sabão em pó OMO. 
 

Ana Paula Cardoso Dorneles
1
 

 

RESUMO: Este artigo apresenta um recorte da minha dissertação que ainda se encontra em 

andamento, tendo como tema: compreender as relações de gêneros presentes nos anúncios 

publicitários do sabão em pó OMO. Para avançarmos no projeto, realizamos um primeiro acesso 

ao empírico, através de abodagens metodológicas que envolvem o estudo exploratório para 

situar o cenário no qual nosso objeto está inserido e um micro estudo de recepção para servir 

numa primeira etapa da investigação que esta sendo desenvolvida. O projeto propõe 

compreender como as imagens de gênero são construídas na história das campanhas 

publicitárias do sabão em pó OMO, da Unilever e investigar as apropriações que as mulheres 

realizam das imagens desses anúncios. 
 

Palavras-chave: Mulher; Gênero; Omo; Anúncio;  

 

 

 

1. A MULHER E SUAS ATRIBUIÇÕES 

 

Nosso trabalho de ida ao campo encontra-se num contexto de que a pouco 

menos de um século à mulher estava convencionado culturalmente o papel de dona de 

casa. Desde pequena ela é incentivada a brincar com casinhas, cuidar das bonecas e 

preparar “comidinha”, pois mais tarde, quando ela casar, vai ser “a dona da casa”. 

Depois de casada, é ela quem deve limpar a casa, cuidar e educar os filhos, atender e 

promover a felicidade do marido, ou seja, abdicar de seus desejos e anseios para 

trabalhar exclusivamente no lar, no espaço privado. 

 Sendo predominantemente a cultura ocidental vinculada às igrejas cristãs, às 

regras e obediência ao marido, a mulher que tem como profissão ser dona do lar, da 

casa, ainda é muito grande. Ao trabalho doméstico, cabe à limpeza da casa, das roupas e 

da alimentação, ao cuidado incansável da mãe para com seus filhos e marido, sempre 
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buscando agradá-los através dos afazeres com tudo que há de melhor: a melhor comida, 

a casa brilhando e cheirosa e as roupas macias e bem limpas. Porém a facilidade na 

limpeza do lar nem sempre fez parte da rotina de uma dona de casa, pois a evolução dos 

produtos domésticos se deu lentamente. 

Julgamos pertinente estudar uma marca de produtos de limpeza de roupas, 

porque anúncios desse âmbito sempre vincularam a mulher ao produto e ao espaço 

privado, trazendo para discussão essa ligação e naturalização na nossa cultura, de que os 

produtos só se destinam e são anunciados (na maioria das vezes) pelo gênero feminino. 

Assim, escolhemos a marca OMO, porque possui tradição nos anúncios de produtos de 

limpeza de roupas, nos oferecendo um acervo de anúncios desde a década de 1950 até 

os dias atuais, nos permitindo realizar um estudo comparativo de anúncios de várias 

épocas. Outro motivo que também nos fez optar por essa marca, foi a mudança de 

personagens que já percebemos nos dias atuais, fazendo com que a mulher não 

aparecesse mais, nos intrigando a estudá-los para também buscarmos compreender as 

razões dessa mudança. 

Essa relação do lar com a mulher se deu porque as diferenças sociais foram 

criadas a partir do gênero, que diferentemente de sexo, que muitas vezes é confundido 

ou similarizado, e utilizando os pensamento de Knoll (2007), nos mostra que o gênero 

como categoria de análise das diferenças entre homens e mulheres surgiu no contexto 

do feminismo e que o termo começou a ser utilizado entre as feministas como referência 

às diferenças socialmente construídas entre os sexos, pois: 

 

Com isso elas pretendiam evidenciar que as distinções entre o 

masculino e o feminino eram forjadas pelos indivíduos em 

sociedade, isto é, pela própria estrutura social. Ao passo que o 

termo sexo remetia à condição biológica, natural do ser 

humano, o que reforçava a naturalização das desigualdades 

entre homens e mulheres. (KNOLL, 2007, p. 2) 

 

 

 

Por isso vivemos ainda numa sociedade patriarcal, como afirma Koss (2000, p. 

154) que se originou e permaneceu assim porque se baseou nessa polarização entre 

natureza e cultura em que a mulher sendo associada à natureza (com a função de 

procriar), passou a ser vista como inferior, necessitando ser domesticada, submetida e 

dominada e essas funções sendo atribuídas ao homem como ser cultural, superior e 

dominante. Como bem observa Beauvoir (2000, p. 16), se sentindo o sujeito supremo 

perante a mulher e para que fosse incontestado e eternizado a supremacia masculina, o 
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homem criou leis e religiões forjadas e buscou explicar na filosofia e teologia, 

colocando-as a serviço de seus desígnios. Assim, foi impelido na cultura o domínio 

indiscutível do homem sobre a mulher. 

Essa dominação que fez com que a mulher desempenhasse somente o trabalho 

doméstico, ficando restrita ao lar, lhe privava de uma série de coisas, como por 

exemplo, participar da política, estudar e trabalhar fora de casa 

As relações de gênero por sua vez, também são trazidas para a publicidade, seja 

para vender um produto ou serviço, e Knoll (2007) nos mostra que a dominação 

masculina estende-se por todas as instituições e processos, como família, trabalho, 

economia e política. E que: 

A manutenção das relações sociais vigentes seria, então, 

garantida pela atuação de instrumentos como a Igreja, o 

Estado, a família e, especialmente nos dias de hoje, a mídia e 

a publicidade, através das representações de gênero 

produzidas e veiculadas. (KNOLL, 2007, p. 4). 

 

Nesse contexto, o projeto busca compreender como as imagens de gênero são 

construídas na história das campanhas publicitárias do sabão em pó OMO, da Unilever e 

investigar as apropriações que as mulheres realizam desses anúncios. 

Esse micro estudo realizou um recorte do estudo de recepção do projeto, porém 

com informantes diversificados, com mulheres novas, casadas e com filhos, mulheres 

mais velhas, casadas e com filhos, mulheres mais velhas, solteiras e sem filhos, 

mulheres mais novas, solteiras e sem filhos e com mulheres casadas duas vezes e com 

filhos. 

Temos como objetivo realizar a entrevista com mulheres de diversas faixas 

etárias porque buscamos compreender se é pertinente essa diversificação, partindo da 

hipótese de que as relações mudaram e consequentemente a mulher mudou assim como 

as famílias mudaram, trazendo então dados concretos a nossa pesquisa sobre as novas 

relações de gênero da nossa sociedade. 

Propomos então, a entrevista com mulheres que não sejam somente mães, para 

testarmos todas as possibilidades possíveis, pois queremos saber quais vão oferecer 

subsídios interessantes para ajudar a definir qual será o público do projeto de pesquisa. 

O micro estudo de recepção propõe uma entrevista, semi-estruturada com cinco 

mulheres da cidade de São Leopoldo – RS, que tenham idade entre 20 e 50 anos, pois 

assim conseguiremos entrevistadas que eram crianças ou jovens nas campanhas iniciais. 

Buscamos através dessa entrevista saber: como é vizibilizada a mulher OMO? Será que 
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as mulheres perceberam alguma mudança nas relações de gênero da década de 50 para 

2012? Como elas interpretam esses anúncios? Como foi e é a relação familiar dela 

(como filha e como mãe)? Elas se enxergam refletidas em alguma dessas campanhas, 

como filha ou como mãe? 

 Através dessa entrevista, vamos buscar compreender: as relações de gênero no 

âmbito familiar quando as entrevistadas eram filhas, assim como as relações agora 

quando são mães. Buscando o duplo entendimento das relações familiares de duas 

épocas: quando as primeiras campanhas foram veiculadas e estas eram filhas e agora 

nas últimas campanhas que estas de filhas passaram a serem mães;  

Como se dava o comportamento e a relação mãe e filha quando a entrevistada 

era filha e agora quando é mãe;  

Como foi sua criação e se está sendo da mesma forma com seus filhos; 

Qual era o tempo disponível que ela tinha para brincar e qual o tempo que seus 

filhos têm;  

No que diz respeito aos afazeres domésticos, no que ela ajudava e no que seus 

filhos ajudam hoje;  

Qual era a profissão da mãe da entrevistada (saber se era dona de casa) e qual é a 

dela; 

 

2. TEORIA E EMPIRIA – PRIMEIRAS IMPRESSÕES A CERCA 

DO OBJETO DE ESTUDO 

 Para realizarmos a ida ao campo, escolhemos como técnica de pesquisa a 

entrevista, pois como afirma Guber (2004, p. 203) é através dessa técnica que obtemos 

enunciados, falas a respeito do que se está investigando, como também observações 

quanto ao contexto do entrevistado, suas características físicas e conduta. Essa técnica 

nos permitiu sabermos tudo a respeito da vida da entrevistada no âmbito das relações de 

gênero e do consumo, bem como dos anúncios da OMO que selecionamos. Optamos 

pela perspectiva qualitativa, pois nesse trabalho buscamos informações particulares a 

cerca de cada entrevistada. 

 A escolha da entrevista como técnica nos possibilitou tornar a ida a campo mais 

natural para os sujeitos entrevistados, no sentido da entrevista se tornar uma conversa 

informal e as mulheres se sentirem a vontade para conversarem. Percebemos que essa 

técnica é a mais objetiva para obtenção de múltiplas respostas sobre um mesmo assunto, 

permitindo-nos a escolha do rumo que ela deva tomar. 
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Utilizamos as obras de Martín-Barbero, “Dos meios as mediações”, de Canclini, 

“Culturas Híbridas e Ollivier “Medios y mediaciones” do âmbito da recepção, para 

pensarmos sobre o objeto de estudo. 

 É pertinente pensar, como afirma Canclini (1998, p. 285) que a expansão urbana 

foi uma das causas que intensificou a hibridação cultural e que: 

 

Passamos de sociedades dispersas em milhares de comunidades rurais 

com culturas tradicionais, locais e homogêneas, em algumas regiões 

com fortes raízes indígenas, com pouca comunicação com o resto de 

cada nação, a uma trama majoritariamente urbana, em que se dispõe 

de uma oferta simbólica heterogênea, renovada por uma constante 

interação do local com redes nacionais e transnacionais de 

comunicação. (CANCLINI, 1998, p. 285). 

 

 É interessante observarmos também que viver em grandes cidades não significa 

necessariamente dissolver-se na massa e no anonimato, levando em conta que a 

violência e a insegurança pública fizeram com que a intimidade doméstica se tornasse 

uma forma segura e seleta de sociabilidade, assim, as mídias domésticas como o rádio, a 

televisão e o computador (para a minoria) serviam de entretenimento e informação, nos 

mostra Canclini (1998, p. 286).  

Com o crescente aumento populacional na zona urbana e “a emergência de 

múltiplas exigências, ampliada em parte pelo crescimento de reivindicações culturais e 

relativas à qualidade de vida, suscita um espectro diversificado de órgãos porta-vozes” 

(CANCLINI, 1998, p.287-288), e dentre eles o movimento feminista. 

Como citamos no início deste trabalho, vivemos ainda numa sociedade 

patriarcal, e a dominação que fez com que a mulher desempenhasse somente o trabalho 

doméstico, mudou a partir do movimento feminista que buscou dar a mulher novos 

direitos e uma reconfiguração no espaço público. 

Canclini (1998, p. 288) afirma que só terão eficiência os movimentos que 

conseguirem reorganizar o espaço público e que para isso, devem atuar em redes 

massivas, que chamem a atenção de todos, seja por meio de grandes manifestações, ou 

que atrapalhem o funcionamento de uma cidade para chamar a atenção da mídia. 

 A partir disso, relacionando as campanhas publicitárias e o estudo de recepção 

realizado, é interessante pensar que os anúncios foram sendo modificados conforme a 

sociedade também foi se modificando, e assim articular as práticas de comunicação com 

os movimentos sociais, como afirma Martín-Barbero (2001, p. 270). 
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 Martín-Barbero (2001, p. 271) mostra que a América Latina é formada por 

diversas raças e que essa mestiçagem faz parte das relações sociais até os dias de hoje, 

ou seja, convivemos com diversas culturas e “que estão se tornando pensáveis as formas 

e os sentidos que a vigência cultural das diferentes identidades vem adquirindo: o 

indígena no rural, o rural no urbano, o folclore no popular e o popular no massivo.” 

(MARTÍN-BARBERO, 2001 p. 271). 

 O autor estuda os processos de constituição da cultura de massas, não a tratando 

como a degradação da cultura de elite, afirma Ollivier (2008, p. 127) e que: 

 

...la propuesta de uma teoría social de la comunicación basada en el 

paradigma de la mediación. Que es aquel modelo “que trabaja con 

intercambios entre entidades materiales, inmateriales y accionales” 

adecuando para “estudiar aquellas práticas en las que la conciencia, la 

conducta y los bienes entran en processo de interdependencia” [...]. Un 

modelo que referido al campo del que nos ocupamos busca dar cuenta 

de las formas/instituiciones que toma la comunicación en cada 

formación social, de las lógicas que rigen los modos de mediación 

entre el ámbito de los recursos, la organización del trabajo y la 

orientación política de la comunicación y, por último, de los usos 

sociales de los productos comunicativos. (OLLIVIER, 2008, p. 127). 

 

  

 A mediação dessa forma é um fenômeno ligado diretamente a identidade cultural 

e os meios de comunicação que fazem parte do cotidiano das pessoas, participam da 

criação de identidades e não são meramente comerciais, ou seja, não são simplesmente 

um meio de manipulação ideológica, porque as pessoas a partir destes, dão sentido as 

suas vidas, afirma Ollivier apud Martín-Barbero. (2008, p. 128). 

 Ollivier apud Martín-Barbero mostra que a mediação situa-se num lugar que 

torna-se possível perceber e entender que existe uma interação entre a produção e a 

recepção, que o que se produz na televisão (por exemplo) não foi criado unicamente 

para dar conta do sistema industrial, mas também para dar conta das exigências que vem 

da sociedade, da cultura e dos modos de viver (2008, p.128). Ou seja, a partir dos 

estudos de Martín-Barbero, percebeu-se que os sujeitos receptores não são passivos, não 

aceitam simplesmente o que lhes é imposto, mas que são sujeitos formadores de 

opiniões que pensam e agem. 
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3. RESULTADOS, ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

Realizamos as entrevistas com cinco mulheres da cidade de São Leopoldo
2
, com os 

seguintes perfis: 

• Gabriela – 21 anos, solteira, não tem filhos. Profissão: Estudante. 

• Helena – 24 anos, separada, tem um filho. Profissão: Estudante. 

• Magali – 32 anos, casada pela segunda vez, tem duas filhas. Estudou até a 6ª 

série. Profissão: Camareira. 

• Juliana – 46 anos, casada, tem três filhos. Ensino Superior incompleto. 

Profissão: Empresária. 

• Tabita – 50 anos, solteira, não tem filhos.  Estudou até a 6ª série. Profissão: 

Faxineira. 

Realizamos uma análise das relações familiares quando as entrevistadas eram 

filhas e quando são mães e analisamos também as duas entrevistadas que não são 

mães. 

 

 Juliana 

Na sua família quando filha, seu pai era funcionário público e sua mãe dona de 

casa. Ela sempre ajudou nos afazeres domésticos, sua mãe era dona de casa e ela a 

ajudou até sair de casa. Ela varria a casa, ajudava a estender a roupa, dava comida para 

as galinhas e afirmou que seu pai não ajudava em nada. 

 Sua criação foi muito rígida, nunca podia sair de casa, mas sempre pedia para 

sua mãe, para ela ver com o pai se deixava. Ela nNão tinha liberdade para conversar 

com sua mãe, somente sobre assuntos como escola e “namoricos”, não passava 

disso, pois eram limitadas as conversas. 

Na família de agora, quando mãe, ela e o marido são empresários, cada um com 

uma loja diferente. Os filhos, ela e o marido ajudam na limpeza da casa, cada um faz 

uma coisa e tem uma empregada que vai a cada 15 dias limpar. 

Os filhos pedem sempre autorização para ela, que inclusive se intitulou “a 

matriarca” da família e diz que na maioria das vezes os libera para saírem. Os filhos têm 

total liberdade para falarem sobre qualquer assunto com ela e falam até hoje, desde a 

filha mais nova, até o mais velho. 

  

                                                           
2
 Devido à realização das entrevistas serem longas e com um número considerado alto, a descrição destas 

encontra-se nos anexos, assim como os anúncios utilizados e numerados. 
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 Helena 

A família dela quando filha, seu pai era segurança e mãe professora universitária 

(divorciados desde que ela tinha 1 ano de idade). De todos os filhos, só ela que cuidava 

da casa, limpava a louça, lavava a roupa de todos e fazia comida desde os 10 anos. Eles 

tinham uma empregada para cuidar dos seus irmãos (porque ela era a mais velha) e ela 

cuidou da casa até ir embora para estudar. Sua mãe passava o dia inteiro fora, 

trabalhando e somente nos sábados é que tinha tempo para limpar a casa.  

Ela sempre pedia autorização para sua mãe e tinha total liberdade para conversar 

com ela sobre qualquer assunto. 

Na sua família agora quando mãe, ela é estudante de pós-graduação e seu (ex) 

marido comerciante. Estão divorciados há pouco tempo e quando eles eram casados ele 

fazia a comida, lavava a louça e limpava o banheiro. Hoje é a mais a tia dela (que mora 

perto) quem organiza a casa e cuida das refeições de seu filho, porque ela passa o dia 

inteiro fora.  

O filho é pequeno, mas já tem sua obrigação, que é de organizar seu quarto . Ela 

afirmou que quando ele for um pouco mais velho, vai lavar a louça, limpar o banheiro e 

suas roupas. 

 Por ele ser pequeno, ela só deixa ele sair de casa  (além da aula) para ir brincar 

com os vizinhos. 

 

Magali 

Na família dela quando filha, seu pai era pedreiro e sua mãe faxineira. Ela 

sempre ajudou nos afazeres domésticos, buscava lenha e água, cuidava dos irmãos, fazia 

mamadeira, os colocava para dormir e ajudou nos afazeres domésticos até sair de casa. 

Seu pai não limpava, em sua palavras: só “ajudava a sujar”. 

 Ela pedia as coisas para a mãe, e ela pedia para o pai. Eles quase sempre 

negavam os pedidos. Magali não tinha nenhuma liberdade para conversar com a mãe. E 

disse que ela “...era bem fechada, os antigo são bem careta né?”  

 Na sua nova família, agora quando mãe, ela casou-se duas vezes, o segundo 

marido é pedreiro e ela camareira. Ela e as filhas cuidam da casa, porém as filhas não 

muito, disse que “pra ajudarem é uma briga”, porque elas não gostam e quando não 

querem não ajudam. Elas varrem a casa, tiram o pó, secam a louça, tiram a roupa da 

máquina e estendem, fazem os serviços mais leves, já o marido não ajuda em nada. 



 

43 
 

 As filhas pedem sempre as coisas para a mãe, que analisa e na maioria das vezes 

libera, e elas têm total liberdade para conversarem com ela sobre qualquer assunto. 

 

 Considerações a cerca dessas entrevistadas: 

• As três saíram de casa cedo, para trabalhar ou para se casar, durante a 

adolescência, antes dos 18 anos; 

• Seus filhos na mesma idade ou mais velhos, ainda estão em casa e não 

trabalham, só estudam. 

• Seus pais não ajudavam nos serviços do lar e eram quem tinham o poder de 

decisão da casa. 

• Os pais não ajudavam em nada relacionado aos serviços do lar, todos 

trabalhavam fora. Já as mães, duas tinham como profissão trabalharem no lar e 

sem o ensino fundamental completo e somente uma é professora universitária. 

• Dois dos maridos das entrevistadas ajudam em casa. 

• As entrevistadas (mães) são quem tem o poder de decisão da casa para com os 

filhos. 

 

Podemos perceber que na família das entrevistadas – quando filhas – as regras 

do patriarcado prevaleciam, pois as mães das três realizavam os afazeres domésticos, 

mesmo as que trabalhavam fora e inclusive uma delas que ganhava mais que seu 

marido, pois trabalhava a semana inteira e quando tinha tempo nos finais de semana, 

limpava a casa e seus maridos não ajudavam em nada relacionado aos afazeres 

domésticos e eram os pais também quem tinham o poder de decisão sobre assuntos 

relacionados aos seus filhos e destinado a mulher, somente o papel de criá-los e ensiná-

los nos afazeres do lar.  

Percebemos que ouve uma grande mudança nas relações de gênero agora que as 

entrevistadas são mães, porque duas delas (mesmo uma que já se separou) afirmaram 

que seus maridos ajudam em casa, desde a comida até a limpeza, dividindo então os 

afazeres domésticos. Inclusive uma delas se intitulou a matriarca da família, na qual 

podemos perceber pelas ações e tomadas de decisão que possui, através de sua fala. As 

três, diferentemente de suas mães, trabalham fora e são quem detêm o poder de decisão 

sobre assuntos relacionados aos filhos. 
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Quanto a análise das entrevistadas que não são mães: 

 

Gabriela 

Tem 21 anos, seu pai é funcionário público e a mãe dona de casa (trabalhou no 

SPC e parou).  Os pais são separados e ela morou com a mãe e os avós maternos (até 

sair de casa para estudar) e sua mãe e sua avó eram quem cuidavam e limpavam a casa, 

ela e seu avô nunca ajudaram. 

 Em relação a autorizações, a mãe sempre foi liberal e ela sempre podia conversar 

sobre qualquer assunto. Atualmente ela mora com estudantes universitárias em outra 

cidade. 

 

 Tabita 

Tem 50 anos, seu pai era metalúrgico e sua mãe doméstica. Os pais trabalhavam 

fora e ela e a outra irmã cuidavam da casa, varriam, lavavam louça e os irmãos 

cuidavam da criação de animais, a sua mãe também ajudava quando chegava em casa, já 

seu pai não. 

 Ela sempre pedia permissões para a mãe, ela libera porque confiava, (porém não 

saia muito), eram bem amigas. Com o pai também, porém mais com a mãe, porque ele 

tinha uma educação mais rígida com os filhos. Atualmente mora com um de seus 

irmãos, trabalha como faxineira e é solteira. 

 

 Considerações a cerca dessas entrevistas: 

•  Percebemos uma grande diferença quanto a ajuda em casa, Gabriela de 21 anos 

nunca ajudou, já Tabita de 50 anos ajudou desde pequena. 

• Os pais têm trabalhos mais valorizados que os das mães. 

• Percebe-se que as duas únicas famílias que os pais se separaram são as das 

entrevistadas mais novas que têm 21 e 24 anos e seus pais respectivamente mais 

novos que os das outras entrevistadas, com faixa etária entre 44 e 54 anos. 

• Foram essas duas entrevistadas também, as únicas a saírem de suas casas e 

cidades (e até mesmo estado) exclusivamente para estudar, para cursar o ensino 

superior. As outras três saíram de casa ou para trabalhar, ou para se casar. 

• O irmão de Tabita ajuda em casa e trabalha fora e as amigas de Gabriela também 

estudam e ajudam nos serviços do lar.  
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Podemos perceber que na família das duas entrevistadas os serviços do lar se 

destinam somente as mulheres, porém cabe aqui mostrar que Gabriela vivia com seus 

avós, que possivelmente têm a mesma idade dos pais da Tabita, ou seja, valores 

vinculados ao patriarcado. Já atualmente, o irmão que mora com Tabita ajuda nos 

afazeres domésticos, assim as estudantes que moram com a Gabriela. 

  

3.1 Análise dos anúncios 

 Quanto às apropriações dos anúncios, interpretações e opiniões, percebemos que 

a maioria fez interpretações a cerca do produto e da sujeira das roupas das crianças e 

não das relações de gênero, muito menos suas opiniões sobre o assunto. Escolheram em 

sua maioria os anúncios mais recentes, que mostram apenas crianças e os anúncios 

antigos foram pouco citados. Notamos então que é necessário direcionar as 

interpretações, pois se deixarmos com a livre escolha, pode acontecer de escolherem 

anúncios muito parecidos, como também deixar mais claro que tipo de interpretação 

buscamos. 

 Nas apropriações, a maioria escolheu as campanhas antigas para definir suas 

mães, como alguém que cuidava da casa e das roupas, já nos anúncios que elas se 

enxergam refletidas, a maioria se enxergou como filha, ora se denominado uma criança 

calma, ou que ajuda a mãe nos afazeres do lar. Como mãe elas escolheram uma por se 

identificar como dona de casa e a outra por achar criativa a campanha. Quanto aos filhos 

refletidos, foi unânime a escolha pelos anúncios mais recentes que mostram crianças 

brincando e se divertindo, consequentemente se sujando. Quando elas escolheram esses 

anúncios, elas expressaram um leve sorriso, mostrando que essa fase foi bem 

aproveitada por eles. 

Podemos afirmar a partir dessa análise, que as relações de gênero mudaram, pois 

por mais que os filhos ainda ajudem em casa, nenhuma delas escolheu anúncios que 

mostram crianças desempenhando algum serviço do lar. Elas e suas mães foram 

enxergadas nos antigos, porém seus filhos somente nos anúncios que mostraram as 

crianças felizes e sempre brincando. 

 Quanto aos anúncios lembrados, somente a entrevistada mais velha lembrou de 

anúncios mais antigos, datados nas primeiras décadas da empresa, que são os de 

números 04, 06 e 07, as outras quatro entrevistadas lembram somente dos últimos, 

principalmente os de números 12 e 13. Percebemos a partir disso que devemos ampliar 

a faixa etária das entrevistadas, para 60-65 anos, pois assim encontraremos mulheres 
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que conheçam os primeiros anúncios, podendo também contextualizar a época da 

entrevistada com as campanhas e compará-las com as entrevistadas mais novas. 

No que concerne a criação de uma campanha, idealizada como ideal pelas 

entrevistadas, duas responderam que seguiriam utilizando crianças, afirmando que elas 

se sujam e tem que mostrar a qualidade e a quantidade do produto, duas afirmam que 

usariam a família, porque todos se sujam e é um produto utilizado por todos, e a outra 

afirmou que usaria uma boneca de pano, para sair das propagandas clichês que utilizam 

mulheres com idealização da família e da dona de casa. Como pode-se perceber, 

nenhuma citou que utilizaria somente mulheres na campanha, nem mulheres e filhos, 

mas sim toda a família, afirmando que todos ajudam em casa, não existindo mais as 

relações que só implicavam a mulher cuidar da casa. 

 

3.2 Considerações 

A partir da realização do micro estudo de recepção, analisando os dados, nos 

veio o seguinte questionamento: porque entrevistar somente mulheres casadas e mães, 

(perfil das entrevistadas do projeto de pesquisa) se estamos partindo do pressuposto de 

que as relações de gênero mudaram? Percebemos que se seguirmos com esse tipo de 

entrevista, sem escolhermos se são casadas ou se têm filhos, vamos encontrar mães 

solteiras, mulheres casadas duas ou mais vezes, mulheres casadas há muito tempo com 

o mesmo marido, mulheres que são mães, mas a guarda dos filhos está com o pai, 

mulheres que são casadas e não tem filhos, mulheres que dividem a guarda dos filhos 

com seu ex-marido e até mesmo mulheres homossexuais que são casadas, namoram e 

têm filhos, ou seja, podemos encontrar uma série de novas configurações familiares que 

constituem nossa premissa inicial de que as relações mudaram e consequentemente a 

mulher mudou assim como as famílias mudaram, trazendo então dados concretos dessa 

pesquisa sobre as novas relações de gênero da nossa sociedade. 

Pensando nas novas relações de gênero constatadas na ida ao campo, juntamente 

com essa mudança de discurso dos anúncios, acreditamos que os anúncios publicitários 

da OMO mudaram porque as relações familiares também mudaram, assim como o lugar 

das mulheres na sociedade também mudou, de algumas décadas atrás, comparada com 

os dias atuais. As relações familiares e também a própria constituição de família mudou, 

pois não existe mais somente a família nuclear (pai, mãe e filha), assim como não existe 

mais somente o direito do homem trabalhar no espaço público e estudar. Canclini 

(1998) nos mostrou que os movimentos populares, que lutam pela qualidade de vida e 
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reivindicações culturais, podem mudar a estrutura governamental quando bem 

organizados. Temos como exemplo o movimento feminista, que através de vários 

protestos, greves, organizações políticas, conquistou para as mulheres grandes passos na 

igualdade de gênero, que podemos observar a partir das relações familiares das 

entrevistadas quando eram filhas e agora que são mães, pois elas trabalham fora, criam 

seus filhos e as tarefas do lar são dividas com o marido, fato que não era nem cogitado 

por seus pais. 

A partir do conceito de Martín-Barbero, concluímos que realmente existe uma 

interação entre a produção e a recepção, que os sujeitos não são passivos, pois se as 

relações de gênero mudaram e os anúncios também, eles foram modificados pelas 

exigências da nova configuração da sociedade, ou seja, ou anúncios modificaram-se 

para darem conta desse novo contexto. 

 A partir dessa análise, também suscitaram diversos questionamentos 

relacionados ao objeto, por observarmos que os anúncios que mais chamaram a atenção 

das entrevistadas são os mais recentes que só utilizam crianças, que são: se as relações 

de gênero mudaram e os novos anúncios da OMO não mostram mais a figura feminina 

anunciando, nem mesmo sendo citada neles, e o homem ajudando nas tarefas 

domésticas, os produtos de limpeza da marca estariam também direcionados para eles? 

Ou são apenas um público em potencial? Será que os anúncios mudaram porque a 

marca percebeu que utilizando crianças facilita o melhor entendimento de que o produto 

limpa qualquer sujeira, ou porque realmente não funcionaria mais colocar uma mulher 

dentro de casa segurando roupas, lavando, passando, as empilhando e sendo intitulada 

dona de casa?  

 Percebemos que seria interessante também pensar a figura masculino no 

contexto das campanhas, como de repente uma nova forma de consumo e anúncios da 

empresa, pois se as relações de gênero mudaram, pode ser que o público também tenha 

mudado e/ou aumentado e se constatado, o projeto pode mudar ou incluir esse público 

em seu estudo de campo. 
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Masculinidade e recepção publicitária: a socialidade pelo viés da classe 
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RESUMO: O presente trabalho propõe uma discussão, a partir das primeiras evidências empíricas de 

um estudo de recepção, sobre a relação de homens com as representações da masculinidade circulantes 

em publicidade. Para isso analisamos a atuação da socialidade (MARTÍN-BARBERO, 2006), 

especificamente, através das questões de classe social, na mediação das leituras do discurso 

publicitário por quatro receptores de classe popular no que diz respeito às categorias de beleza, 

sexualidade, trabalho e família. 

Palavras-chave: masculinidade; publicidade; socialidade; classe social.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Iniciamos a discussão apresentando as razões que justificam a realização deste 

trabalho: a escassez de pesquisas de recepção da publicidade; a importância da classe social 

para entender o envolvimento dos sujeitos com a mídia; e, a pouca inserção da temática do 

gênero masculino nos estudos em comunicação. Propomos refletir acerca da relação de 

homens com o discurso publicitário sobre a masculinidade através das primeiras evidências 

empíricas coletadas em um estudo de recepção vinculado a uma pesquisa maior
2
. Nosso 

objetivo é analisar as leituras sobre as representações masculinas produzidas pelo fluxo 

publicitário televisivo que são compreendidas pela mediação da socialidade.  

 É inexpressiva a produção acadêmica brasileira sobre a recepção da publicidade nas 

duas últimas décadas, 19 trabalhos, os primeiros são recentes e datam da década de 1990 

(JACKS; PIEDRAS, 2010). Por conta disso, há a necessidade urgente de desenvolver 
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modelos teóricos e metodológicos que deem conta da complexidade da recepção publicitária 

e, assim, entendermos melhor a relação entre receptores e a publicidade (JACKS; MENEZES; 

PIEDRAS, 2008, p. 234).  

A respeito da questão de gênero no campo da Comunicação, a maioria dos trabalhos 

ainda dá preferência à análise do gênero feminino, entre eles os de recepção (ESCOSTEGUY; 

JACKS, 2005). Assim, é possível afirmar que há uma lacuna, quantitativa e qualitativa, nas 

pesquisas que articulem a masculinidade e a recepção publicitária.  

Merece destaque também a existência de diferentes leituras sobre um mesmo produto 

midiático, a partir da condicionante classe social, contrapondo a ideia - ora ingênua, ora 

equivocada – de que as condições de classe não são fatores importantes para a compreensão 

das práticas e da forma como os atores se constituem socialmente. 

 Nossa intenção não é saber como as representações masculinas vistas nos anúncios 

influenciam e se traduzem em consumo de bens, embora esse também seja seu papel. 

Queremos entender como a recepção dessas representações transcende a lógica puramente 

econômica e circula socialmente contribuindo para a construção da identidade de gênero. 

 Narramos aqui as primeiras reflexões decorrentes de parte de um estudo de recepção 

comparativo maior, que abarca uma amostra de doze entrevistados de classe popular e alta e 

que tem como objetivo responder a seguinte questão: como sujeitos de classes sociais 

distintas constroem suas identidades de gênero a partir de representações sobre a 

masculinidade na publicidade televisiva? Optamos em voltar nosso olhar à análise da 

mediação da socialidade de Martín-Barbero (2006), a partir das questões de classe social e 

pelo exame do cotidiano de quatro entrevistados pertencentes à classe popular.  

 

2. PUBLICIDADE E RECEPÇÃO, PRODUTO E PROCESSO 

CULTURAL 

A publicidade se configura como expoente objeto de estudo que trabalha com valores 

e ideais de determinados períodos históricos, isto é, os elementos culturais e suas 

significações criam em planos múltiplos e tramados o discurso contido no anúncio (ROCHA, 

1995, p.85). Os anúncios contemporâneos são interessantes para entender como o padrão 

tradicional de masculinidade, que historicamente circula no social, é reconfigurado e ganha 

novas facetas no e pelo discurso publicitário. Além de uma técnica de estímulo de vendas, 

publicidade é “um processo comunicativo, cujas mensagens persuasivas são produzidas e 

recebidas em contextos contraditórios, implicados tanto pelo sistema hegemônico da estrutura 

econômica quanto pelas práticas culturais dos sujeitos” (PIEDRAS, 2009, p.20). 



 

51 
 

Compreendemos a publicidade como um produto cultural, parte e fruto do contexto 

social, que adquire sentido quando é dotada de significados que circulam entre as práticas 

sociais e cotidianas. O fenômeno publicitário ultrapassa as questões puramente econômicas e 

se insere num contexto cultural e dialógico de ininterrupta interação com os mais diversos 

campos sociais. Para Mazetti (2011, p.9), ele “influencia e é influenciado por diferentes redes 

discursivas e não é o único a tentar imprimir modos específicos de pensar no público”. 

Mesmo complexo o processo de produção e a própria mensagem, é no espaço da 

recepção, ponto de encontro e relações entre a publicidade e os atores sociais, que o sentido 

da publicidade é posto à prova e adquirem valor social. Isso justifica a importância da 

realização de pesquisas que analisem os modos de apropriação do discurso dos anúncios 

publicitários na recepção. Esses estudos explicitam também as negociações estabelecidas 

pelos receptores na incorporação de representações promovidas pelos anúncios, o que não 

lhes exige a compra dos bens de consumo, ainda que essa seja sua intenção. Conforme Rocha, 

“podemos até pensar que o que menos se consome num anúncio é o produto (...). Um produto 

vende-se para quem pode comprar, um anúncio distribui-se indistintamente” (1995, p.27). 

Destacamos que nossa investigação trata os anúncios como um produto que também 

pode ser “consumido”, independentemente do interesse e das condições econômicas de 

aquisição do que é ofertado. O interesse é estudar como os anúncios publicitários postos em 

circulação são recebidos e incorporados simbolicamente, tendo em vista a premissa de que as 

pessoas consomem muito mais publicidades do que produtos. E, assim, entender quais os usos 

e sentidos produzidos pelas representações promovidas por esse discurso que ultrapassam o 

consumo material e se acomodam na identidade de gênero do homem contemporâneo.  

 Baseamo-nos no fluxo publicitário proposto por Piedras (2009), visto que a ideia 

“viabiliza o entendimento da forma cultural e tecnologia da publicidade na sua configuração 

atual, tanto em termos de sua veiculação através dos diferentes suportes (ou meios) quanto 

sobre a relação instituída com os sujeitos nas práticas de recepção” (p.92). Embora a ideia da 

autora seja ampla, no sentido de abarcar da produção até recepção, passando pelo produto e as 

tecnologias envolvidas, o adaptamos neste estudo apenas para a recepção, isto é, a 

apropriação do discurso publicitário circulante no cenário televisivo.  

O fluxo publicitário possui o caráter contínuo e concomitante em diversos suportes 

midiáticos onde circulam um conjunto multiforme de anúncios, assim, “configuram a 

publicidade como um discurso contínuo, e não como campanhas particulares, cuja análise 

isolada não revela a totalidade das dimensões com as quais essa forma de comunicação se 

articula” (PIEDRAS, 2009, p. 95). Ratificamos que o fluxo publicitário não se refere a uma 
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peça ou campanha específica, mas ao heterogêneo “mundo dos anúncios” (ROCHA, 1995) 

que são disponibilizados cotidianamente. Nem tampouco a anúncios de um único anunciante 

ou marca, mas de um cenário publicitário composto por diversos discursos que, na maioria 

das vezes, convergem quanto às representações, nesse caso, do homem contemporâneo. 

Com base em Piedras (2009, p.96), na análise da recepção publicitária é preciso 

considerar a forma intertextual da sequência de anúncios em diferentes anunciantes, como um 

fluxo publicitário, para reconhecer o modo como é apresentada a experiência cotidiana dos 

receptores. Principalmente quando o objetivo é analisar como as representações sociais por 

ela veiculadas recebem status e legitimação social, operando como referência na formação da 

identidade dos atores. Somente serão incorporadas e fixadas no imaginário social quando, 

além de trabalhar com um repertório cujos valores culturais sejam reconhecidos pelo receptor, 

tenham certa recorrência e concordância no grande fluxo publicitário.  

Do ponto de vista da formação das identidades contemporâneas, “o fluxo dos anúncios 

publicitários constitui um imenso conjunto de referências implícitas e explícitas, 

potencializando as possibilidades de construção de significados específicos pelos receptores a 

partir de seu universo de referências” (PIEDRAS, 2009, p.97). Assim, reiteramos a 

publicidade como importante fonte promotora de formas identitárias. E quando se trata de 

representações é interessante destacar a importância do fluxo para o aceite social. Os anúncios 

também propõem inovações e modificações em modelos socialmente aceitos e estáveis, pois 

“o que menos se consome nos anúncios é o próprio produto” (ROCHA, 2006, p. 50). O fato é 

que o discurso publicitário se insere indistintamente e de forma incessante, através do fluxo 

publicitário, nos diferentes grupos sociais e serve de referência identitária aos atores. 

 

3. A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA MASCULINIDADE 

  Os estudos do gênero feminino, embora datem de pouco mais de meio século, se 

disseminaram e se desenvolveram anteriormente aos associados com a masculinidade. Esses 

surgem a partir da década de 1980, como consequência dos primeiros, pois expuseram a 

necessidade de compreender os gêneros de forma relacional através de um “processo de 

aproximação (identificação) e distanciamento (diferenciação)” (LISBÔA, 1998, p. 134). 

 O desenvolvimento da categoria gênero por feministas supera a noção de que homens 

e mulheres nascem com predeterminações biológicas no modo de ser e agir. No entanto, “não 

é negada a biologia, mas enfatizada, deliberadamente, a construção social e histórica 

produzida por características biológicas” (LOURO, 1997, p.22). O gênero é uma construção 

social e linguística, produto e efeito das relações de poder, “um sistema de relações que pode 
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incluir o sexo, mas não é diretamente determinado pelo sexo, nem determina diretamente a 

sexualidade” (SCOTT, 1995, p.76).  

 Devido ao caráter social, os estudos sobre gênero analisam o entorno das práticas que 

a produzem, segundo Louro (1997, p.23), é fundamental que se leve em consideração “as 

distintas sociedades e os distintos momentos históricos de que se estão tratando”. Além disso, 

é preciso ainda observar as variações dos diversos grupos (étnicos, religiosos, raciais, de 

classe), visto que elas também interferem na formação do gênero. 

 Embora haja diversas formas de masculinidade, não se pode negligenciar a existência 

de um modelo hegemônico, que se reproduz socialmente ao longo da história. Seja com nova 

roupagem, seja com efetivas mudanças, o fato é que esse padrão hegemônico de 

masculinidade sobrevive e condiciona muitos sujeitos. O padrão a que nos referimos é o de 

um homem heterossexual, branco, ocidental (RIBEIRO; SIQUEIRA, 2005), metropolitano 

(MEDRADO-DANTAS, 1997) e de um ideal burguês (OLIVEIRA, 2004). Contudo, não 

queremos dizer que o que é hegemônico seja imutável, pois mesmo sendo tradicionalmente 

reconhecido, não é imune a questionamentos e renovações. 

 O gênero masculino, ou a masculinidade, é uma “categoria que serve a uma cadeia de 

identificações e comportamentos” que está relacionada ao modo de ser e agir socialmente, 

podendo ou não sofrer alterações a partir do espaço e tempo social vivido. Assim, conforme 

Connell (1997, p.4), a masculinidade é uma norma social que serve de orientação aos sujeitos 

e que regula o comportamento e o(s) papel(is) do homem na sociedade. 

 As características e os comportamentos que delimitam a masculinidade foram 

constituídos, ainda que submetidos aos valores de cada época, de forma bastante precisa e 

reconhecidos socialmente como parte da existência dos homens. Todo esse conjunto de 

referências é desenvolvido sempre no sentido de afastar-se da aquilo que faça remissa a 

feminilidade. Nolasco (1995, p.9) relata a importância de o homem evitar a expressão dos 

sentimentos; viver quase que somente em espaços competitivos; de ser sempre provedor; de 

se envolver em questões de trabalho e política; e, de se apresentar sempre forte e capaz. 

 A masculinidade está relacionada ao poder político, econômico e social exercido pelos 

homens em grande parte da história das sociedades ocidentais, o que impôs um ideal 

patriarcal as estruturas sociais, e a mulher foi submetida à vontade do homem. A figura do 

pai, do marido, do professor, do chefe entre outros tantos reiteram a tese da centralidade e da 

autoridade masculina. As bases de exercício do poder masculino foram reforçadas, 

principalmente, pelas estruturas econômicas das sociedades ocidentais e como “detentores do 

monopólio dos instrumentos de produção e de reprodução do capital simbólico, visam 
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assegurar a conservação ou o aumento deste capital” (BOURDIEU, 2010, p.61). Assim, como 

referência hegemônica, tornou-se o centro da produção e do poder nos espaços públicos, bem 

como o provedor e protetor dos núcleos familiares.  

 A conduta rigorosa da masculinidade tradicional diz respeito, mais precisamente, ao 

exercício sexual – ponto primordial, a heterossexualidade. A prova disso deve ser dada ao 

longo da vida como forma de afirmar a masculinidade. Para Badinter (1993) isso ocorre em 

três situações distintas: primeiro na separação do filho da mãe, revelando seu crescimento e 

independência da figura feminina; segundo, no afastamento daquilo que compete à 

feminilidade e a homossexualidade; em decorrência, o terceiro se refere à própria orientação 

heterossexual, ao fato de se relacionar exclusivamente com mulheres. 

 Mais recentemente destacamos o papel da mídia no reforço do modelo hegemônico, 

especialmente, através de representações publicitárias, que o mantém circulando no 

imaginário social. É interessante perceber que a dominação masculina está inscrita, muitas 

vezes de forma imperceptível, nas mais diversas estruturas sociais e modos de produção, 

reproduzida constantemente por pessoas e instituições (BOURDIEU, 2010, p. 46). Porém, 

raramente os atores se dão conta da atmosfera simbólica que legitima tal dominação e lhes 

serve de referência na construção de suas identidades contemporâneas, entre elas, a de gênero.  

 

4. A SOCIALIDADE  

 A socialidade diz respeito ao contexto de imersão e interação social dos sujeitos, lugar 

“de ancoragem da práxis comunicativa e resulta dos modos e usos coletivos de comunicação, 

isto é, de interpelação/constituição dos atores sociais e de suas relações (hegemônicas/contra-

hegemônicas) com o poder” (MARTÍN-BABERO, 2006, p. 17). É o ambiente onde se 

estabelecem as relações sociais e as subjetividades que os compõem, responsáveis por 

interferir no contato dos atores com o mundo social, inclusive, com o discurso midiático. Para 

o autor, a compreensão da socialidade passa pela “trama das relações cotidianas que tecem os 

homens ao juntarem-se” (ibidem), o que contribui à formação das identidades através do 

diálogo e do ajustamento à cultura de massa.  

Essa mediação está vinculada às relações investidas cotidianamente que servem de 

base nas formas de interação e na constituição das identidades (RONSINI; SILVA; 

WOTTRICH, 2009). Assim, “ela conecta a tradição cultural com a forma como os receptores 

se relacionam com a cultura massiva” (RONSINI, 2011, p.87/88), ou seja, é acomodação 

daquilo que os sujeitos adquirem na socialização e que são postas em conversação com uma 

cultura muito mais ampla.  
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Martín-Barbero afirma também que a socialidade está diretamente associada aos 

sentidos dados e aos modos de uso social do discurso comunicacional na 

construção/desconstrução do individual e do coletivo. É a partir das Matrizes Culturais que os 

indivíduos “ativam e moldam os habitus que conformam as diversas Competências de 

Recepção” (2006, p. 17), assim, é o contexto sócio-histórico de formação e convivência que 

sugere ao indivíduo determinados posicionamentos e posturas diante da recepção midiática.  

 Neste trabalho nos atemos a uma das dimensões da socialidade, a classe social, 

responsável por propor posicionamentos distintos na relação com as representações sobre a 

masculinidade na publicidade. 

 

4.1 Noções de classe e a perspectiva de Pierre Bourdieu 

 O homem é quem ao longo da história possuiu o controle das ferramentas de produção 

e, portanto, foi (e ainda é) o principal gerador de riqueza, ou seja, o centro nas atividades 

capitalistas. Dessa forma, destacamos a relevância de se estudar a categoria gênero 

transpassada pelas questões de classe o que, segundo Safiotti (1992), é um aspecto central que 

embasa e contribui à formação das identidades, entre elas, a masculina contemporânea. 

 Todavia, é preciso reconhecer que a classe não é a única categoria, ainda que tenha 

papel decisivo, na definição e organização social e histórica dos sujeitos e na mediação de 

suas relações sociais. As questões de classe possuem um peso especial nas relações humanas, 

portanto, classe é responsável em grande parte pela estruturação também de outras categorias 

que constituem os atores sociais, por exemplo, o próprio gênero (MILIBAND, 1990, p.498). 

 Observamos a necessidade de atualização do conceito de classe no que diz respeito a 

suas bases mais ortodoxas, principalmente, com a intenção de reconhecer a existência de 

outras categorias, também responsáveis pela construção social dos indivíduos. Para isso nos 

aproximamos da discussão de Bourdieu (2008), que complexifica e propõe articulação com 

outros capitais, também importantes pela constituição de uma cultura de classe, assim, 

favorecendo a observação empírica das formações identitárias. 

 Para o autor a classe não está restrita aos aspectos econômicos, mas também a 

incorporação de fatores sociais e culturais, que mobilizados estimulam determinadas práticas, 

e ao conjunto de valores simbólicos que envolvem os grupos sociais. Isso reitera a noção de 

que classe não é a única categoria que define os sujeitos, nem tão pouco se sobrepõe as 

demais de forma a torná-las irrelevantes. Entretanto, é preciso reconhecer que a categoria 

perpassa e articula todas as demais, de modo a gerar inclinações à realização de determinadas 

práticas e gostos que são responsáveis pela identificação e posicionamento social dos sujeitos. 
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 As práticas de que trata Bourdieu (2008), associadas com a articulação da classe com 

outras categorias, não são naturais ou intrínsecas ao comportamento de uma ou outra classe. 

Elas são o resultado de um habitus de classe, isto é, de uma estrutura unificadora que é 

incorporada pelos atores (idem, p.162). O habitus é o princípio básico e organizador social 

que torna o sujeito propenso a desenvolver certos estilos de vida e gostos e, portanto, membro 

de uma determinada classe social. Ele serve como um conjunto de códigos ou sistema de 

sinais que gera práticas e produtos classificáveis que, consequentemente, produz um processo 

de distinção (BOURDIEU, 2008). Ainda que o habitus tenha certa rigidez, no sentido de 

direcionar a práticas e produção de valores simbólicos, não é um sistema intransponível, 

sendo passível de reformulação ou apropriação de um novo habitus.  

 O conjunto de práticas gerado pelo habitus é chamado de estilo de vida. Esse não se 

configura por determinação vertical, mas como uma inclinação comportamental e de 

preferências, e usos materiais das classes. Portanto, os estilos de vida são indicações do 

habitus e não determinações às distintas posições sociais. Isso explica a existência de vários 

estilos de vida, ou práticas sociais e de consumo, em um mesmo habitus de classe 

(BOURDIEU, 1994). Já a materialização das práticas é definida como os gostos. Para 

Bourdieu (2008), esses são suscitados pelos estilos de vida que, por sua vez, são baseados no 

habitus de classe e efetivados pelo consumo. Os gostos são tanto aos interesses em bens 

materiais quanto em bens simbólicos, isto é, a “propensão e aptidão à apropriação (...) de uma 

determinada categoria de objetos ou práticas” (1994, p. 83). 

 Os estudos realizados por Bourdieu (2008) revelam também que as classes sociais 

fazem uso de outros capitais, além do econômico, para distinguirem-se das demais, com o 

objetivo de agregar valor simbólico para as práticas sociais. Por isso, a busca constante em 

definir parâmetros de uma cultura culta vinculada ao refinamento e ao requinte pelas classes 

superiores que reiteram a noção de que a posse do capital econômico não garante a obtenção 

de outros capitais, por exemplo, o cultural. Assim, vimos na perspectiva de Pierre Bourdieu 

uma importante contribuição aos estudos empíricos que visam analisar as articulações da 

classe com outras categorias da identidade dos sujeitos.  
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5. O HOMEM E A PUBLICIDADE: UM OLHAR SOB AS QUESTÕES 

DE CLASSE 

 Analisamos o modo como quatro receptores de classe popular
3
 se relacionam com as 

representações masculinas na publicidade a partir das questões de classe que, como parte da 

socialidade, medeiam as relações e práticas dos receptores. Nesse contexto, discutimos a 

relação dos entrevistados com as categorias, que delimitam a masculinidade: beleza, 

sexualidade, trabalho e família. Salientamos que nossa investigação não trata da análise de um 

anúncio ou campanha publicitária específica, mas sim do “fluxo publicitário” (PIEDRAS, 

2009), a partir da memória e compreensão dos entrevistados. Para isso, apresentamos 

evidências empíricas dessa relação que reiteram a importância da categoria classe social em 

estudos sobre as leituras das representações masculinas na publicidade.  

 

Figura 1: Quadro com perfis dos entrevistados. 

 Idade Estado 
Civil 

Cor de 
pele 

Escolaridade Ocupação  
Chefe de Família 

Classificação 
 

André 25 Solteiro Pardo Superior 
Incompleto 

Empregada 
Doméstica 

Baixa 

Antônio 47 Casado Negro Fundamental Motoboy Média Baixa 

Cláudio 32 Solteiro Branco Ensino Médio Cobrador de 
Ônibus 

Média Baixa 

Pedro 24 Casado Pardo Ensino Médio Garçom Média Baixa 

 

Beleza 

 A boa aparência física e a pele branca aparecem como atributos básicos do homem na 

publicidade, inclusive, há convergência entre todos os entrevistados quanto ao padrão de 

beleza masculina por ela promovido. Contudo, ocorre afastamento e crítica dos pesquisados a 

esse ideal. Comparativamente, questionam: “olha para mim e olha para eles” (Pedro); “não 

tem como não se comparar, tu sempre vai tá longe daqueles que estão lá” (André). Além das 

questões físico-biológicas, justificam o distanciamento por seus habitus de classe não lhes 

permitir o cuidado de si como o daqueles homens (“eles são ricos, pode fazer tudo aquilo e 

comprar as coisas que a propaganda mostra. Eu nem sempre posso”, Pedro; “té parece que a 

gente tem condição de ter tudo aquelas coisas, aquilo é coisa pra rico”, Antônio). O que revela 

certa consciência da posição de classe (BOURDIEU, 2008) dos entrevistados, a socialidade. 

                                                           
3
 Os dados analisados são oriundos de entrevistas em profundidade. A classificação dos entrevistados baseia-se 

em critérios propostos por Quadros e Antunes (2002) a partir da ocupação do membro melhor situado na família. 
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 Os pesquisados reconhecem a distância entre a beleza masculina presente nos anúncios 

e as suas. Além de não haver similaridade no que se refere a eles próprios, para os 

entrevistados, também não há em relação com a grande maioria de outros homens com quem 

convivem. Por isso, contestam a publicidade: “deviam se ligar que isso não é normal, quase 

ninguém é daquele jeito” (Pedro) e “os cara da propaganda, eles são tudo ajeitado, eles tem 

outra vida, outra realidade”, (Cláudio), ou seja, os estilos de vida não correspondem com seus 

habitus. André esclarece a questão afirmando que “não é possível encontrar muito (esse 

padrão). Mas, todo mundo queria, né? Nem ser eles, ser eu mesmo, mas com mais condições 

de me cuidar (...), ser bonito, mas tem que ter tempo e dinheiro”, Pedro).   

 Ainda que observem um descompasso entre o real vivido e os anúncios, os 

entrevistados não desconsideram o padrão difundido pelo cenário publicitário. Pois, afirmam 

que gostariam de ser, ao menos, parecidos com os sujeitos ali representados. Todavia, há 

adaptações do que é veiculado com seus interesses pessoais, a partir do habitus de classe. 

Pedro diz: “até gostaria, mas não ia ser cheio de frescura como eles parecem ser”, referindo-se 

a sua distância dos habitus das classes superiores (“frescura”), como considera Bourdieu 

(2008). Antônio comenta a questão, “querer eu quero, mas o cara mais velho sabe que aquilo 

não dá pra ele. (...) não tem como andar com aquelas roupinhas, sapatinho, eu trabalho na 

moto”. Assim, a postura dos entrevistados é transpassada por condições econômicas, evidente 

no desejo de aproximação com as classes superiores e na consciência da própria posição.  

 O desejo pelo modelo sugerido pela publicidade está intimamente relacionado à 

finalidade representada pelo fator beleza: - a conquista feminina. Talvez, isso possa ser 

explicado, além de outros aspectos da socialidade, por conta dos entrevistados serem oriundos 

de um espaço social que não lhes permite flexibilizar a masculinidade tradicional, calcada na 

sexualidade (BOURDIEU, 2010). Fato referendado por André sobre o caso de um amigo ter 

adquirido um cosmético, influenciado por anúncios publicitários, passando a ser motivo de 

piada entre os demais membros do grupo de convivência.  

 Então, o que parece continuar incontestável, mesmo que exista maior preocupação 

com cuidado da aparência, segundo os entrevistados, é a noção de que isso não pode (ou não 

deve) afetar a orientação sexual do homem. Para Oliveira (2004, p.202) o “padrão consagrado 

de conduta masculina ainda é bastante valorizado entre boa parte dos homens pertencentes aos 

segmentos populares, menos afetados pelas inúmeras possibilidades que o mercado oferece 

aos homens de outros segmentos sociais mais favorecidos”. O que também está associado aos 

gostos de classes incorporados através do habitus.  
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 Embora existam contestações, a publicidade serve de referência na vida cotidiana dos 

sujeitos. Ora negociam, ora se apropriam das representações sobre a beleza masculina. Pois, 

segundo Pedro e Cláudio, a publicidade trata de um padrão de beleza possível, porém “foge 

da realidade, não porque não existe, mas é difícil. Garanto que aqueles caras se cuidam direto. 

Tem dinheiro pra fazer tudo aquelas coisa”. Assim, existe o desejo em seguir esse padrão, 

entretanto, é balizado pela socialidade, especialmente, pelas questões de classe e biológicas.   

 

Sexualidade 

 Para os pesquisados, a abordagem dada à sexualidade masculina na publicidade passa 

sempre pela presença da figura feminina. Para eles, existem duas situações centrais tratadas 

nos anúncios: uma relação simples e fácil de conquista (“o homem sempre ativo, macho e 

bem apresentado”, Cláudio) e, em menor proporção, a frustração no jogo da conquista. Além 

disso, consideram a sexualidade explícita em publicidades que retratam o homem uma 

estratégia de venda, com destaque as de cerveja e de carro, seguidas por produtos de cuidado 

pessoal, principalmente, quando enfatizam a exposição de corpos torneados, olhares sedutores 

e poses provocantes. Já quando a mulher não está presente, enfatizando a relação entre os 

sexos, os homens retratados nos anúncios são absolutos na beleza e no comportamento 

conquistador o que, segundos os entrevistados, denota a segurança e a virilidade masculina. 

 A figura feminina é um atrativo nas publicidades para que o consumidor masculino se 

interesse pelo produto, pois, independentemente da classe social e do estado civil, a 

sexualidade é naturalmente associado ao comportamento dos homens. É interessante a relação 

da sexualidade com a cerveja, que curiosamente é um produto de menor custo e, portanto, 

mais acessível ao consumo das classes populares. Talvez, pelo exercício sexual ser algo que é 

mais explícito no comportamento do macho e, no caso da classe popular, quase que uma 

necessidade de exacerbar e autoafirmar a sexualidade. 

 Mesmo com ponderações relacionadas ao habitus das classes populares 

(subjetividades e relações pessoais), que parece ainda exigir do homem conduta limitada 

quanto à orientação heterossexual, os entrevistados afirmam se aproximar da representação 

sobre a sexualidade masculina na publicidade. O principal ponto de concordância é a 

valorização do sexo e do papel ativo na conquista da mulher, mesmo que algumas vezes o 

resultado não seja positivo como começa ocorrer em anúncios publicitários.   

 A negociação ocorre quando os entrevistados afirmam que as dicas somente são 

usadas quando acreditam na eficácia, pois a maior parte das publicidades é distante da 

realidade, isto é, do espaço e do momento em que se inserem no espaço público e privado. 

Aspectos do habitus de classe dos pesquisados balizam, visto que para eles suas chances são 
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limitadas para alcançar o tipo de mulher em que os homens dos anúncios se relacionam: seja 

por não frequentarem os mesmos lugares (Pedro e Antônio), seja por não terem tamanho 

cuidado com a aparência física e o vestuário (André e Cláudio). Pois, seus estilos de vida e 

gostos não correspondem nem com os dos homens nem tampouco com os das mulheres com 

as quais esses se relacionam nos anúncios. André explica: “os homens da publicidade são 

centrados, bem sucedidos e bem apessoados (...). Eles são reconhecidos, tem que andar 

daquele jeito o tempo todo [refere-se à imagem do bem sucedido profissionalmente]”. Do 

mesmo modo, Antônio relata “daquele jeito é fácil. Os caras são tudo bonitão, andam de 

carro, tem dinheiro no bolso. Só não pega quem é viado”. 

 

Trabalho 

 Na comparação com suas realidades os agentes da pesquisa verificam uma 

discrepância em relação às condições profissionais reais, do mercado de trabalho e das 

profissões, associadas aos homens retratados pela publicidade. Conforme as falas dos 

entrevistados presume-se que as representações do trabalho são pautadas, ainda, pela 

meritocracia. Para eles, a publicidade apresenta uma realidade que não se aplica na 

cotidianidade, pois, o sucesso profissional está além do esforço pessoal, passando por 

condições de qualificação que envolve tempo e dinheiro. 

 Quando apresentam casos de sujeitos que conseguem “superar” e alcançar o sucesso 

profissional, André e Pedro afirmam que os anúncios parecem relativizar as dificuldades e os 

sacrifícios enfrentados. Assim, o reconhecimento profissional é mostrado como algo natural e 

fácil, todavia reiteram que os anúncios tratam a exceção como regra (“Eu não sei se aquilo 

pode ser comum. Todo mundo ali é bem de vida, tem emprego bom. Tá certo que todo mundo 

quer ser assim, mas a propaganda força”, Cláudio; “Tem gente que trabalha a vida toda, se 

quebra aí, e não chega nem perto dos cara de empresa da propaganda”, Antônio). 

A resistência explícita está centrada nas condições reais de cada indivíduo, no caso as 

questões de classes, já que o perfil do homem visto publicidade não se aproxima do habitus de 

classe dos entrevistados. A tensão maior está na posição de classe que não permite que 

tenham tamanha mobilidade social a ponto de se alcançarem os sujeitos ali retratados. O estilo 

de vida e os gostos oriundos da posição de classe dos homens nos anúncios – qualificação e 

sucesso profissional, boa remuneração, alto poder de consumo – são características típicas de 

outra classe que não a deles. Segundo os pesquisados, a maioria dos anúncios que lhes 

atingem ou chamam a atenção são voltados a um público no qual não se sentem inseridos. 

Isso reforça a ideia de que o consumo de anúncios é bastante superior à aquisição dos 
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produtos e serviços ofertados (ROCHA, 1995), especialmente, se levada em consideração a 

realidade brasileira onde cerca de 56% da população pertence as classes populares
4
.  

As profissões atuais ou futuras dos pesquisados são representadas de forma distorcida 

ou são pouco representadas. Segundo eles, as ocupações vistas na publicidade são tipicamente 

associadas com as classes altas. Pedro (garçom) explica que sempre procuram aproximar sua 

profissão de situações “bem chique, quem atendem só os famosos”, o que não é comum na 

maioria dos casos, e reforça a ideia de que uma mesma classe pode apresentar diferentes 

estilos de vida (BOURDIEU, 2008). Além de pouco representada, André (Licenciatura em 

Geografia) discorda do modo como é apresentada sua futura profissão “Só quando é professor 

pedindo aumento ou quando são as propagandas do governo que os professores estão sempre 

bem apessoados e felizes, mas a gente sabe que nem sempre é assim”. Já Antônio e Cláudio 

indagam se de fato suas funções (motoboy e cobrador de ônibus) são mostradas nos anúncios.  

 As questões levantadas pelos pesquisados contrasta com a valorização desmedida de 

profissões que possuem visibilidade social. Para André, Cláudio e Pedro, a publicidade volta 

sua atenção a homens que ocupam cargos empresariais e executivos, identificados pelo o traje 

social e a sala de reunião, por exemplo, que remetem a uma posição social de destaque. Em 

geral, o homem de negócios é apresentado como exemplo de sucesso profissional, ideal que 

se afasta das classes populares. Pedro e Antônio relatam ainda que “jogadores de futebol” e 

“artistas de televisão” também ganham espaço no universo publicitário. 

 Os homens nos anúncios parecem ser bem sucedidos profissionalmente, pois, caso 

contrário, não “estariam com a roupa sempre legal, um carrão, apartamento legal, falam outras 

línguas, e estão sempre cheios de mulheres interessadas” (André), características associadas a 

estilos de vida e gostos das classes altas (BOURDIEU, 2008). As negociações com o discurso 

publicitário se dão a partir da mediação da socialidade, uma vez que, conforme relatam, 

raramente o universo do trabalho das classes populares é retratado nos anúncios, não há 

convergência entre os habitus de classes distintas. Embora assumidamente em desvantagens 

em relação às representações publicitárias, os entrevistados veem na publicidade uma 

referência para suas identidades, mesmo que toda essa relação ocorra de forma negociada por 

conta do contexto socioeconômico, desde a formação familiar até sua relação com o trabalho. 

 

Família 

 Sobre a representação familiar na publicidade os pesquisados informam que o assunto 

é pouco explorado, principalmente, se levadas em consideração às inúmeras mudanças nos 

                                                           
4
 Dados referentes à pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizada em 

2010. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/. 
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núcleos familiares atuais. Para eles a família ali apresentada ainda é atrelada basicamente ao 

padrão tradicional (pai, mãe e filhos). De forma ainda restrita, André acredita que os anúncios 

começam a dar espaço às novas formações familiares, não de forma gratuita, pois são claras 

suas intenções econômicas (“Mostra uma família mais tradicional. Mas algumas já estão 

mostrando as novas. Tem uma da Unimed que tem dois caras com um bebezinho. [...] estão 

buscando isso porque é um novo público alvo”). A ideia reforça da publicidade como agente 

social e fonte de referências, contribuindo para a aceitação e naturalização de novas 

formações familiares (“A propaganda mostra o que a gente quer ver, é o normal de sempre 

[pai, mãe e filhos]. Mas ela ajuda esses mais grossos, a vê que as coisas evolui”, Cláudio). 

 Para todos os pesquisados a publicidade idealiza a família perfeita, sempre harmônica 

e de boas condições financeiras. Todavia, resistem a este ideal alegando que nenhuma família 

é imune a problemas e tristezas, do mesmo modo que a situação econômica de cada família, 

parte do habitus de classe, é diferente, não possuem os mesmo hábitos, comportamentos e 

postura diante das relações familiares. Além disso, nem todas as pessoas possuem 

características físicas e étnicas como as veiculadas no discurso publicitário (Antônio). 

A coincidência entre o discurso publicitário e o comportamento dos pesquisados está 

no exercício da paternidade e no relacionamento com a mulher. André conta que costuma 

identificar-se com os homens retratados nas publicidades de bancos e investimentos 

financeiros, pois, geralmente, são sujeitos preocupados com os estudos e o futuro dos filhos 

(“Tem uma propaganda que é muito linda, aquela da garotinha do Itaú
5
[...]. É bem o que eu 

penso pra minha filha. É tudo que o pai quer para um filho”). A mediação da socialidade 

aparece no momento que seu papel de pai aproxima-se ao da publicidade, mas, ao mesmo 

tempo, relata que sua atual condição financeira não permite adquirir esse tipo de serviço. 

Cláudio e Pedro afirmam que os anúncios mostram o homem cada vez mais preocupado com 

os filhos e companheiro da esposa (“Tu vê que o cara ali gosta de tá com o filho, dá atenção. 

É orgulhoso do filho”; “A gente vê isso nas propagandas de comida, tem um cara preparando 

uma janta pra mulher. Tipo, bem para agradar”). 

Para os entrevistados o modo como os homens comumente vistos nos anúncios se 

relacionam com sua família aproxima-se dos seus comportamentos, seja na relação com a 

mulher/esposa, no caso de Pedro e Cláudio, seja com os filhos, para André. Antônio apresenta 

certo distanciamento afirmando que “é muita frescurinha, tanto com a mulher como as 

crianças. Parece que querem mandar no cara”. Mesmo com particularidades, os demais 

pesquisados se dizem preocupados e atenciosos com a parceira e os filhos, quando os têm. 

                                                           
5
Link de acesso ao vídeo no Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=AMwxg_AJpyQ  
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Embora a postura dos pesquisados seja mais flexível, no caso de Pedro e André, talvez por 

suas famílias não corresponderem precisamente ao hegemonicamente apresentado pela 

publicidade, o modelo tradicional familiar é aceito e por eles reproduzido. 

 A noção sobre a maior participação do homem na vida familiar parece estar se 

disseminando nas diferentes segmentos de classe, embora, o papel de provedor ainda esteja 

mais presente entre as classes populares (“Na propaganda ele seria mais um líder, um cara que 

comanda. Mas que também é sensível, que está preocupado em cuidar da família (...). 

Antigamente, não que os pais não gostassem dos filhos, mas não era tão explícito, não eram 

tão sensíveis. E a propaganda mostra isso porque os pais de hoje são assim”, André). 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Diante da discussão apresentada sobre a relação de homens com as representações de 

masculinidade no discurso publicitário, mesmo que com as primeiras evidências empíricas, é 

possível perceber que a publicidade é referência para os sujeitos quando o assunto é a beleza, 

a sexualidade, o trabalho e a família. Ainda que essa relação seja permanentemente negociada 

através da socialidade, aqui observado através da classe social, não raro, o fluxo publicitário 

contribui na formação da identidade de gênero. 

 Outro ponto que merece destaque é que este trabalho, baseado numa pesquisa de 

amplitude maior, possibilitou detectar que a memória dos receptores é limitada tanto em 

relação à lembrança de anúncios publicitários em si, quanto na associação desses com as 

marcas e os produtos anunciantes. Isso reitera a importância da noção do fluxo publicitário em 

estudos de recepção, visto que as representações produzidas e reeditadas pela publicidade 

ganham sentido dentro de processo que está além da recepção/consumo isolada de um 

anúncio ou campanha. O que também justifica a ideia de que o consumo de anúncios é 

imensamente superior ao de produtos (ROCHA, 1995). 

 Por fim, queremos dizer que esse debate, mesmo que ainda parcial, contribui para 

comprovar, através de pistas empíricas de um estudo de recepção, que as questões de classe 

interferem nos modos de leitura e aceitação de padrões promovidos pela publicidade e na 

formação da identidade de gênero. Portanto, considerar a categoria classe social como 

absoluta é tão grave ou ingênuo quanto ignorá-la (MILIBAND, 1990). Acreditamos que não é 

possível dispensar o conceito considerando seu enorme potencial explicativo, uma vez que é 

ele que torna possível compreender a relação entre as estruturas econômicas e as estruturas 

sociais em toda sua complexidade. 
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Um olhar de mulheres do Núcleo de Estudos da Prostituição sobre o  

jornal Beijo da Rua 

Natália Ledur Alles
1
 

 

RESUMO: O presente artigo busca compreender a relação de integrantes do movimento 

organizado de prostitutas de Porto Alegre com o jornal Beijo da Rua, veículo de comunicação 

comunitária voltado à temática da prostituição que é produzido pela ONG carioca DaVida e 

distribuído às entidades que congregam profissionais do sexo em todo o país. Para isso, foram 

entrevistadas integrantes do Núcleo de Estudos da Prostituição (NEP) de Porto Alegre e 

realizada uma conversa com profissionais do sexo que não participam do NEP. Além das 

percepções sobre o Beijo da Rua, são destacadas falas das entrevistadas sobre o tratamento 

destinado ao grupo das prostitutas nos demais meios de comunicação. Pelas entrevistas, foi 

possível observar a mediação desempenhada pela instituição NEP tanto no conhecimento do 

Beijo da Rua quanto na reflexão das mulheres sobre a comunicação. 

 

Palavras-chave: profissionais do sexo; cidadania; comunicação comunitária; mediações. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 O movimento de profissionais do sexo brasileiro organizou-se como rede em 

1987, ano da realização do I Encontro Brasileiro de Prostitutas, que congregou no Rio 

de Janeiro mulheres de 11 estados do país para discussão sobre as dificuldades 

enfrentadas pelas prostitutas. Desde então, a Rede Brasileira de Prostitutas busca 

colocar em contato as diversas associações de prostitutas com o objetivo de promover 

encontros da categoria, formar e capacitar mulheres para o fortalecimento das 

associações, defender o reconhecimento da prostituição como profissão e atuar junto a 

órgãos governamentais na formulação de políticas públicas voltadas a este grupo. A 

Rede define como sua missão promover a articulação política do movimento organizado 

de prostitutas, com o objetivo de permitir que essas mulheres possam exercer sua 

cidadania e diminuir o estigma que é atribuído às profissionais do sexo. 
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 No Rio Grande do Sul, o Núcleo de Estudos da Prostituição (NEP), sediado em 

Porto Alegre, é a entidade vinculada à Rede e foi a única organização gaúcha que 

participou do planejamento estratégico da Rede organizado em 2004
2
. O NEP foi criado 

em 1989 e atua na conscientização das profissionais do sexo sobre seus direitos e na 

reivindicação de políticas públicas dedicadas a essas mulheres, oferecendo ainda 

atendimentos e encaminhamentos na área da saúde. 

 Por fazer parte da Rede Brasileira, o NEP possui contato com a entidade 

produtora do jornal Beijo da Rua, a ONG DaVida, do Rio de Janeiro
3
. O jornal, fundado 

em 1988, foi escrito e editado pelo jornalista Flávio Lenz Cesar desde o primeiro 

exemplar. Até 2007, o Beijo da Rua foi impresso continuamente e distribuído pelas 

associações e organizações de profissionais do sexo do país. Sua publicação foi 

interrompida entre 2007 e 2011, ano em que a ONG conseguiu, através de um projeto, 

lançar mais duas edições. 

 Embora seja escrito e editado por um jornalista, as entidades e instituições 

participantes da Rede Brasileira sempre puderam enviar matérias e textos para 

publicação no Beijo da Rua. Além disso, as prostitutas são as fontes principais do 

jornal, que tem o intuito de dar espaço e divulgar as causas defendidas pelas 

profissionais do sexo, utilizando uma linguagem informal e introduzindo nos textos os 

termos e as gírias comuns a esta categoria – ou seja, falando para as prostitutas, mas 

também concebendo que outros sujeitos sociais tomem conhecimento da realidade 

cotidiana da prostituição brasileira. 

 O Beijo da Rua se constitui, portanto, como espaço potencial para que outros 

olhares sobre a prostituição sejam expressos – o das próprias profissionais do sexo e das 

pessoas que com elas convivem –, divulgando noções diferentes das representações 

hegemônicas e estigmatizantes que circulam na sociedade em geral e que são 

construídas também pelos meios de comunicação. Por não corresponderem ao padrão 

social predominante, que estabelece que relações afetivas e sexuais devem ocorrer entre 

pessoas de sexos diferentes, sustentadas em relações conjugais monogâmicas 

formalizadas e com objetivos procriativos (VEIGA, 2010), as prostitutas são 

discriminadas e tampouco encontram espaço nos grandes meios de comunicação. De 

acordo com Jodelet (2006), os meios de comunicação de massa costumam difundir 

                                                           
2
 As integrantes do NEP explicam que no Rio Grande do Sul as entidades se dedicam a grupos 

específicos: o NEP atua somente com mulheres prostitutas, enquanto as travestis são atendidas pela ONG 

Igualdade. 
3
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amplamente representações de deslegitimação que afastam moralmente certos grupos do 

campo de valores aceitáveis, desumanizando-os e justificando que outros coletivos os 

excluam.  

 Assim, partindo da premissa de que o veículo de comunicação comunitária Beijo 

da Rua pode ser elemento importante no exercício da cidadania do grupo das prostitutas, 

pouco contemplado pela mídia, e pode atuar no sentido de transformar mecanismos 

opressores, busca-se nesse artigo compreender a relação de prostitutas do NEP com o 

Beijo da Rua – já que elas estão fisicamente afastadas do processo de produção do 

veículo – e com outros meios de comunicação, já que se acredita que a percepção sobre 

o jornal comunitário é perpassada pelos posicionamentos em relação às produções 

midáticas. Interessa a esta pesquisa descobrir se as profissionais do sexo vinculadas ao 

NEP conhecem o jornal e de que forma o avaliam, bem como perceber suas avaliações 

sobre o local destinado às profissionais do sexo pelos meios de comunicação de massa. 

Entretanto, julgou-se necessário conversar com profissionais do sexo que não possuem 

esse forte vínculo com a instituição para que fosse possível compreender o papel da 

mediação exercida pela instituição na relação e recepção dos conteúdos.  

 Para conhecer a relação de algumas profissionais do sexo com os meios de 

comunicação, em maio de 2012 foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 

duas prostitutas fundadoras do NEP e ainda militantes, Nilce, de 51 anos, e Lúcia, de 

47, na sede da entidade. Após algumas tentativas através de telefone e email que não 

obtiveram sucesso, fui presencialmente até a sede do NEP, localizada na Galeria 

Malcon, no centro de Porto Alegre. No primeiro dia, não havia ninguém disponível para 

conversar. No segundo dia, encontrei Nilce trabalhando na recepção do Núcleo e ela 

aceitou ser entrevistada. Também foi Nilce que intermediou a entrevista com Lúcia, que 

impôs como condição que fosse uma entrevista rápida.  

Como o objetivo era também conhecer profissionais do sexo que não participam do 

movimento organizado, pedi a indicação de outras profissionais do sexo que pudessem 

ser entrevistadas e Nilce acompanhou-me a uma sala de prostituição na própria Galeria 

Malcon – o prédio possui dezenas de salas de prostituição, distribuídas em vários 

andares. A sala foi escolhida aleatoriamente e foi possível conversar rapidamente com 

as três mulheres que lá trabalhavam no momento: Dani, de 23 anos, Angélica, 22 anos, 

e Bruna, 31 anos
4
. Como elas estavam em horário de trabalho, não estavam disponíveis 

                                                           
4
 Para as mulheres que trabalham na sala de prostituição visitada foi utilizado o nome com o qual elas se 

apresentam aos clientes. Como Nilce e Lúcia possuem uma história como ativistas e participam de 
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para uma entrevista mais extensa. Durante o tempo em que estive na sala de 

prostituição, um cliente permaneceu sentado conosco no espaço utilizado como 

recepção. Além dele, outro cliente entrou na sala durante o período da conversa e foi 

levado para a ala dos quartos por uma das profissionais do sexo.  

 

2. MEDIAÇÕES INDIVIDUAIS E INSTITUCIONAIS 

Buscando uma reflexão sobre o papel atribuído pelas prostitutas aos meios de 

comunicação, julga-se fundamental considerar, a partir de Jesús Martín-Barbero, a 

centralidade da cultura no processo de relação dos sujeitos com a comunicação, bem 

como a importância do cotidiano como espaço propício para a compreensão da 

sociedade (ESCOSTEGUY e JACKS, 2005). 

  O modo de relacionamento, de compreensão e de difusão das informações 

presentes no jornal da Rede Brasileira de Prostitutas por parte das profissionais do sexo 

gaúchas é condicionado, conforme Escosteguy e Jacks (2005), tanto individual quanto 

coletivamente. A recepção do Beijo da Rua e de outros veículos comunicacionais é, 

portanto, constituída por processos variados relacionados a diversas instâncias da vida 

das prostitutas, que atuam como mediações entre o que é produzido e o modo como as 

matérias são recebidas. As mediações, segundo Guillermo Orozco Gómez (1993), são 

processos que configuram e reconfiguram a interação dos receptores com os meios e os 

sentidos que esses receptores criam a partir dessas interações. Elas são originárias de 

variadas fontes – cultura, política, gênero, classe social, idade, etnia, instituições e 

movimentos sociais, por exemplo –, mas também são criadas pelas experiências 

vivenciadas e pelas emoções dos sujeitos:  

 

Cada uma de estas instancias es fuente de mediaciones y puede también 

mediar otras fuentes. Por ejemplo, las experiências previas de los sujetos 

median los procesos cognoscitivos del sujeto y su televidencia, y al mismo 

tiempo el entendimiento del sujeto sobre éstas o el sentido que provee a esas 

experiencias puede mediarse por su televidencia (OROZCO GOMES, 1993, 

p. 34).  

   O pesquisador sugere quatro tipos de mediação – individual, situacional, 

institucional e videotecnológica – e considera que todas são impregnadas pela cultura. 

Como o interesse dessa pesquisa é compreender qual a percepção das profissionais do 

sexo sobre o enfoque dado à temática da prostituição, é necessário considerar que as 

                                                                                                                                                                          
entrevistas na mídia e de pesquisas científicas utilizando seus nomes verdadeiros, os mesmos foram 

mantidos neste artigo. 
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entrevistadas relacionam-se com o que lêem, ouvem e assistem nos meios de 

comunicação a partir de diferentes aspectos que formam suas identidades. De acordo 

com os grupos de mediação propostos por Orozco, é possível pensar que todas elas têm 

como estrutura de mediação individual comum o fato de serem mulheres e participarem 

do grupo das profissionais do sexo. A atuação como prostituta seria uma mediação 

individual estrutural, ou seja, um elemento identitário que serve de referência e 

conforma a maneira de pensar e agir dessas mulheres – elemento que também faz parte 

do processo de atribuição de sentido e de construção do conhecimento (ESCOSTEGUY 

e JACKS, 2005). Por isso, independentemente de como lidam com a atividade que 

desempenham, todas possuem uma opinião semelhante sobre como a mídia enfoca 

assuntos relacionados à prostituição: vinculando à criminalidade e com representações 

preconceituosas. 

 Entretanto, é notável que as duas prostitutas que fundaram e ainda trabalham no 

NEP – e que são também as mais velhas e que assumem sem constrangimentos sua 

ocupação – possuem um discurso mais elaborado sobre a profissão, sobre as 

necessidades das profissionais do sexo enquanto movimento e também sobre a relação 

com os meios de comunicação. A mediação institucional do NEP, portanto, gera 

reflexões mais aprofundadas sobre questões pertinentes à representação das 

profissionais do sexo circulantes nos veículos comunicacionais e na sociedade. Também 

é através da instituição que elas conhecem o Beijo da Rua – mesmo com críticas, é a 

instituição que faz com que saibam que existe um jornal que permite a participação das 

prostitutas, que usa a linguagem comum da categoria e que defende os interesses desse 

grupo.   

 

3. OLHARES SOBRE A COMUNICAÇÃO 

 

3.1 O jornal Beijo da Rua 

 

Embora o jornal Beijo da Rua seja bastante conhecido pelas fundadoras do NEP e esteja 

exposto e disponível às freqüentadoras da instituição, as profissionais do sexo que 

trabalham na sala de prostituição não conheciam o veículo. Elas afirmam não 

comparecer ao NEP com freqüência e, quando o fazem, buscam preservativos ou 

atendimentos relacionados a questões de saúde. A exposição do jornal na entidade – o 

Beijo da Rua fica em cima de uma mesa, disponível a quem quiser pegá-lo – e de outros 

materiais impressos produzidos pelo NEP que divulgam campanhas da entidade, 
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portanto, não atraem a atenção das três mulheres. O fato de que elas trabalham como 

prostitutas há pouco tempo, entre 2 e 5 anos, pode contribuir para esse 

desconhecimento, já que o jornal deixou de ser publicado periodicamente em 2007 e a 

edição disponível no NEP é de outubro de 2006. 

 Por sua vez, Nilce e Lúcia acompanham as publicações do Beijo da Rua desde a 

fundação do NEP e consideram que o jornal se constituiu como ferramenta importante 

do movimento. Segundo elas, o Beijo da Rua é o único veículo comunicacional 

brasileiro voltado às prostitutas e a temáticas ligadas ao trabalho, à saúde e aos direitos 

das profissionais do sexo. Como o jornal aceitava textos de entidades vinculadas à Rede 

Brasileira de Prostitutas, o NEP participava, especialmente com artigos de Lúcia e 

Janete. A possibilidade de participação é apontada como um aspecto positivo do Beijo 

da Rua, mas Lúcia pondera que poucas instituições realmente colaboravam com o 

periódico. Assim, as matérias centralizavam-se principalmente nos acontecimentos 

ligados à ONG DaVida e à realidade do Rio de Janeiro. Lúcia afirma que, embora o 

espaço existisse, ele não era totalmente aproveitado pelas entidades de profissionais do 

sexo para expressar suas opiniões:  

 

Eu acho que poderia ter mais prostitutas falando no jornal. Elas mandam 

pouco material pro jornal. (...) Nós sempre mandamos. Por exemplo, do tema 

que ta em alta do momento (Lúcia).  

    

 A avaliação geral do Beijo da Rua feita por Nilce e Lúcia é positiva, 

principalmente quando ele é comparado a outros veículos de comunicação. Para elas, o 

Beijo da Rua fala diretamente para as prostitutas sobre temáticas que interessam a quem 

possui essa ocupação. Além dos assuntos abordados chamarem a atenção, a linguagem 

utilizada, mais informal, é considerada atrativa e de fácil compreensão:  

 

A princípio, acho que ele é ótimo, mas a gente tem pouca edição dele. Acho 

que ele poderia ser mais editado se tivesse mais financiamento, para abranger 

todos os assuntos da prostituição. Mas eu gosto dele porque ele tem a 

linguagem da prostituição, a linguagem da população, popular. Sem medo de 

ser feliz, ele fala aquilo que a gente sente, que a gente fala mesmo, sem 

distorcer o que as prostitutas falam (Lúcia).  

 

 Além disso, as entrevistadas observam que os assuntos abordados contribuem 

para diminuir a estigmatização das profissionais do sexo – que, a partir das idéias de 

Erving Goffmann (1988), podem ser pensadas como seres possuidores de atributos 

distintivos que fogem das características esperadas das mulheres e que, por isso, têm a 
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interação dificultada com muitos outros indivíduos. As matérias do jornal buscam 

desconstruir estereótipos e simplificações que circulam na sociedade e até mesmo no 

grupo das profissionais do sexo. Esse esforço é percebido por Nilce no caso da 

diferenciação realizada pela publicação entre prostituição e exploração sexual: 

(O Beijo da Rua) fala em geral, sobre denúncia de alguma coisa, sobre 

violação de direitos, sobre a questão da exploração sexual de crianças e 

adolescentes, ele tem alguma parte sobre isso. Dá um diferencial entre 

exploração sexual e a prostituição, mostra esse diferencial (Nilce). 

 Ao marcar a diferença existente entre prostituição e exploração sexual, o Beijo 

da Rua reforça que a prostituição é uma profissão, exercida por mulheres que, por 

inúmeros motivos, optaram por essa ocupação. Ele desvincula as prostitutas das 

posições de vítimas ou de criminosas, representações comumente percebidas na 

sociedade. As matérias do jornal contrapõem o senso comum que, de acordo com 

Letícia Tedesco (2008), tende a perceber as prostitutas, sempre sob uma representação 

social estigmatizante, entre os polos de vitimização e demonização. Sendo uma vítima, 

a mulher prostituta precisaria de apoio e incentivo para conquistar outro trabalho, como 

se não fosse possível uma cidadania engendrada na própria prostituição. Em sua fala, 

Nilce corrobora que as profissionais do sexo são maiores de 18 anos e que possuem 

livre-arbítrio para escolher que atividade preferem desempenhar. 

 Entretanto, mesmo que Nilce reconheça que o jornal reforça aos leitores que 

profissionais do sexo não são vítimas ou criminosas, ela acredita que seria importante 

para o movimento organizado maior divulgação do fato de que a prostituição é uma 

ocupação reconhecida legalmente desde 2002, quando passou a constar na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO). Ela acredita que uma maior visibilidade para essa 

conquista tornaria mais fácil as relações das prostitutas com o restante da sociedade, 

especialmente com as polícias, que muitas vezes tratam as profissionais do sexo como 

criminosas. No Rio Grande do Sul, o NEP desenvolve oficinas e projetos para a 

conscientização sobre os direitos, mas as representantes da entidade não percebem essa 

mesma divulgação em entidades de outros estados brasileiros:  

 
(...) tem que dar mais visibilidade sobre esse assunto, porque falando por 

mim, como profissional do sexo que sou, sei que não está sendo muito 

falado entre as profissionais do sexo. Elas não estão se empoderando de uma 

coisa boa que aconteceu. Há 10 anos que tem a CBO, é uma ocupação, e 

sinto falta de divulgação, pelo Brasil todo eu já percebi que poucas 

instituições reforçam a questão da CBO entre as profissionais do sexo. Eu 

acho bastante importante, bastante mesmo, até pela violação de direitos, da 

BM e polícia civil, da polícia em geral (Nilce).      
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  Caso o NEP produzisse uma publicação, Nilce acredita que o reforço da 

prostituição como ocupação formal seria um dos principais enfoques. Além disso, as 

políticas de saúde, a relevância da prevenção de doenças e o incentivo para que as 

mulheres assumam sua profissão são outras temáticas consideradas por ela 

fundamentais em um periódico voltado às prostitutas. Ela defende ainda que, em um 

possível jornal do NEP, as profissionais do sexo assumiriam mais abertamente sua 

profissão – ela considera que no Beijo da Rua é perceptível ainda certo pudor das 

entrevistadas ou participantes das matérias da publicação, mesmo que o jornal exiba 

seus nomes e suas fotos. Para Nilce, ao assumir publicamente que são prostitutas, as 

mulheres colaboram para a transformação de noções preconceituosas e comportamentos 

agressivos em relação a esse grupo e demonstram que elas próprias não têm vergonha 

de seu trabalho: 

 

(Se o NEP fizesse um jornal) ia ser assumido de uma forma real, assumido 

que é profissional do sexo. Mostrando a cara sem medo e sem pudor. 

Quando tu assume que tu é profissional do sexo, o teu estigma já foi 

trabalhado, tu já perdeu aquela vergonha... 

 

 A maior crítica de Nilce diz respeito a uma matéria publicada na edição de 

outubro de 2006 – disposta em uma mesa do NEP – que aborda centralmente a vida de 

uma prostituta conhecida dentro do movimento organizado que levou muitos anos para 

assumir publicamente ser portadora do vírus HIV. Atuante na Daspu e na DaVida, a 

mulher é entrevistada por suas companheiras de ONG e pelo editor do Beijo da Rua, 

Flávio Lenz, e fala sobre como é sua vida com HIV e quais os motivos que a levaram a 

não contar aos demais: 

Tantos anos sendo portadora e escondendo, isso é um estigma, né. Reforça o 

estigma, o preconceito, o medo de se expor. Acho que a essa altura do 

campeonato não precisaria nem mais aparecer, de tanto que ela apareceu na 

mídia, pela Daspu, e de repente, quase no final, vem revelar uma coisa 

dessas. Então nem falasse. Ou assumisse no início, como sendo de uma 

instituição que trabalha com isso, ficar se escondendo por quê?  (Nilce) 

 

Para Nilce, esse tipo de atitude é prejudicial para as profissionais do sexo, em 

especial por ter sido tomada por uma reconhecida integrante do movimento de 

prostitutas, e reforça imagens negativas sobre elas que circulam na sociedade. Torna-se 

notório que a integrante do NEP considera extremamente importante que as mulheres 

ligadas ao movimento de prostitutas assumam suas características frequentemente 
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estigmatizadas. Ao dar visibilidade aos aspectos que não correspondem ao ideal do 

senso comum, mostrando ao mesmo tempo o quanto são parecidas com outras mulheres, 

as militantes contribuem para mudanças nas representações dominantes que as 

distanciam e as excluem de outros grupos.   

 

3.2 Impressões sobre a grande mídia 

 

Embora este artigo tenha como interesse central perceber a avaliação do jornal 

Beijo da Rua feita por profissionais do sexo vinculadas ao NEP, é notável que as 

impressões das entrevistadas sobre o jornal comunitário são construídas relacionando-o 

aos meios de comunicação de massa e as representações sobre prostituição neles 

refletidas. Essa comparação é perceptível já na primeira fala de Lúcia, que também é a 

socióloga da entidade:  

 

Sem medo de ser feliz, o Beijo da Rua fala aquilo que a gente sente, que a 

gente fala mesmo, sem distorcer o que as prostitutas falam, que em geral a 

mídia distorce. A maioria dos jornais distorce o que falamos na hora da 

entrevista, quando mandamos release. O Beijo da Rua é fidedigno à fala da 

prostituta (Lúcia).  

 

  Segundo as profissionais do sexo que estavam na sala de prostituição, a grande 

maioria das abordagens midiáticas sobre prostitutas são preconceituosas e associam as 

mulheres à exploração sexual. Para Lúcia, ao tematizar assuntos relacionados à 

prostituição, os meios de comunicação gaúchos distorcem as declarações das 

representantes da entidade e disponibilizam um pequeno espaço para as falas das 

profissionais do sexo. Nas matérias publicadas ou veiculadas, os sujeitos contrários às 

profissionais do sexo teriam sempre maior visibilidade: 

 

(o que sai na mídia) é totalmente distorcido. Totalmente não, mas eles dão 

mais valor para aquele lado oposto, o lado contrário, aquele que está contra. 

Por exemplo, se é um problema nosso com a secretaria de Segurança 

Pública, eles colocam tudo o que o secretário fala, mas não colocam o que 

nós falamos que foi o problema real, que causou aquela violência ou 

violação. O espaço é muito pequeno e nós ficamos sempre com poucas 

palavras e essas poucas palavras ainda são mal interpretadas, não é o que nós 

dissemos de verdade (Lúcia).   
  

 Nilce e Lúcia enfatizam que o posicionamento de determinados programas da 

mídia gaúcha, que se mostram contrários à prostituição e ao reconhecimento da 

prostituição como ocupação, levaram o NEP a recusar a participação em entrevistas e 
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debates, especialmente no programa Polêmica, veiculado pela rádio Gaúcha. Elas 

colocam que a prostituta muitas vezes aparece nos meios de comunicação como vítima, 

como mulher explorada e, por não ser essa a concepção da entidade, o espaço 

disponibilizado acaba sendo local de conflito. 

 

Tem uma emissora em que a gente não vai de jeito nenhum, porque a gente 

sabe que eles são totalmente desfavoráveis à prostituição. Parece que ele (o 

apresentador Lauro Quadros, do programa Polêmica) não quer entender a 

questão. A gente não quer que ninguém nos favoreça nada, a gente só quer 

que as pessoas entendam que é uma ocupação (Nilce). 

Eu parei, não to dando entrevista pra jornal. Tem umas falas minhas que eles 

gostam de colocar em questão, tipo aquele programa do Lauro Quadros, o 

Polêmica. Eu tenho noção do direito das prostitutas, de como está a 

discussão no Brasil. Parece que a gente está só defendendo as prostitutas, 

como se elas fossem erradas. Mas não, a gente está defendendo o direito, e 

não a pessoa. Sempre tento deixar claro. Nós não estamos defendendo a 

Nilce, estamos defendendo a prostituta, a profissão. Eles colocam como se 

estivéssemos defendendo uma coitadinha, e não é isso que a instituição faz 

(Lúcia). 

  

 As profissionais do sexo, portanto, quando são fontes da mídia, encontram-se 

comumente em uma posição defensiva, em que precisam reforçar a legitimação da 

prostituição enquanto profissão e enfrentar as representações que vinculam as 

prostitutas à criminalidade ou a um papel de vítimas. A atividade da prostituição e as 

falas das prostitutas enfrentam nos meios de comunicação uma tentativa de 

deslegitimação de suas palavras, pois estas fogem dos valores moralmente aceitáveis e 

não correspondem às representações hegemônicas. Baseando-se em Patrick Champagne 

(2008), considera-se que as profissionais do sexo, por serem um grupo marginalizado, 

são menos aptas a controlar sua própria representação, já que, além de constituírem um 

grupo com práticas condenadas moralmente pela sociedade, nem sempre conseguem se 

expressar nos padrões exigidos pela mídia.     

 Apesar disso, Nilce avalia que desde o surgimento do NEP houve um avanço na 

representação das prostitutas veiculada pela mídia, especialmente pela percepção de que 

a prostituição não é mais tematizada somente pelas editorias de polícia. Mesmo quando 

profissionais do sexo aparecem nas páginas policiais, Nilce percebe que não há mais 

uma generalização de todo o grupo das prostitutas como sendo relacionado a roubos ou 

ao tráfico de drogas. Segundo ela, isso se deve à designação da prostituição como 

ocupação pela CBO e ao fato de que alguns meios de comunicação reconhecem os 

direitos das prostitutas a partir desta conquista: 

Ainda sai nas páginas policiais, mas agora eles estão até tomando um pouco 

de cuidado.  Assim não é como se todas as profissionais do sexo 

cometessem delitos ou violência. Citam o local, até nomes, coisa assim. Não 
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é prostitutas de POA. Eu acho que coisas erradas têm em todas as profissões. 

E também a questão da separação do tráfico de drogas. Quem se prostitui é 

profissional do sexo, faz programa. Quem usa drogas, é usuário, quem 

trafica é traficante, quem rouba é ladrão. Essa separação a gente está 

conseguindo (Nilce). 

 

 Assim, mesmo que possuam muitas críticas e restrições ao modo como os meios 

de comunicação de massa abordam a prostituição, há também o reconhecimento de 

avanços. Como antiga militante do movimento de prostitutas, Nilce afirma que o 

tratamento destinado à categoria por parte da mídia já foi mais preconceituoso e 

estigmatizante. A conquista do reconhecimento de que ser prostituta não uma atividade 

ilegal seria o principal fator dessa mudança que, além de afetar alguns veículos de 

comunicação, é percebida também no relacionamento com as forças policiais.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das entrevistas com Nilce e Lúcia e da conversa com Dani, Angélica e 

Bruna, torna-se nítida a diferença existente entre os diferentes discursos. As fundadoras 

do NEP possuem percepções semelhantes e elaboradas sobre o espaço relegado às 

prostitutas nos veículos de comunicação, fruto de inúmeras experiências da entidade 

com os meios de comunicação e de reflexões proporcionadas pelo pertencimento ao 

movimento organizado das profissionais do sexo. As demais mulheres atuam como 

prostituta há poucos anos, não participam das atividades do NEP e não assumem a 

prostituição como uma profissão que pretendem desempenhar no futuro, de modo que 

não demonstraram grande preocupação com as representações sobre prostitutas 

presentes na mídia. É comum a todas, entretanto, uma sensação de que a profissional do 

sexo é percebida como alguém que pratica um ato ilegal e muitas vezes é associada a 

outros crimes.  

Além da reflexão aprofundada presente nas falas das mulheres vinculadas ao NEP, 

é notável que somente Nilce e Lúcia conhecem o Beijo da Rua, o que revela a 

importância da entidade na divulgação de informação e na construção de conhecimento 

dentro da categoria. Através do NEP e da vinculação a outras entidades brasileiras que 

Nilce e Lúcia tomaram conhecimento do Beijo da Rua e foi como entidade que 

conquistaram espaços na mídia, sendo fontes de entrevistas e participando de debates. 

Assim, é possível considerar, a partir de Orozco Goméz (1993), que a instituição NEP, 

por desenvolver classificações que atribuem sentido ao mundo e aos acontecimentos, 

por sugerir procedimentos de atuação de suas participantes e por promover a 
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conscientização sobre os direitos das profissionais do sexo, modifica o entendimento 

dos produtos comunicacionais – comunitários ou não – que circulam sobre o tema e 

estimula a construção de outros discursos sobre a comunicação. 

 Percebe-se que, mesmo não sendo considerado o jornal ideal, as representantes 

do movimento organizado concebem o Beijo da Rua como o veículo do movimento e 

apreciam o fato de que os textos utilizam sem ressalvas a linguagem comum ao grupo 

de prostitutas. O ponto principal, porém, é o esforço de elaborar uma imagem menos 

estigmatizada das profissionais do sexo, apresentando-as como mulheres que possuem o 

trabalho de prostituta, mas também são constituídas por outras identidades. Ao ressaltar 

a prostituição como atividade laboral, o jornal Beijo da Rua estabelece também um 

distanciamento das representações que apontam a prostituta como vítima de exploração 

ou como uma pessoa vinculada a ações criminosas.  

 A desconstrução das noções estigmatizantes sobre a prostituição parece estar 

centrada, portanto, na questão da prostituição enquanto profissão e, consequentemente, 

como uma escolha. Segundo as entrevistas com as fundadoras do NEP, é a trajetória de 

lutas e reivindicações pelo reconhecimento dos direitos de quem vive desta ocupação 

que é contada nas páginas do jornal que representa o movimento. Para Nilce e Lúcia, 

esse reconhecimento não foi conquistado ainda em todos os veículos de comunicação, 

sendo ele fundamental para que outras relações possam ser estabelecidas entre o 

movimento organizado de prostitutas e os meios de comunicação, com olhares mais 

humanos para a categoria e espaços menos desiguais para que as entidades possam se 

expressar.  

 É importante destacar ainda que a internet, que poderia ser utilizada pelo 

movimento de prostitutas para estabelecer novas conexões e interações sociais mais 

dinâmicas e que, enquanto ambiente comunicacional, permite a produção, a circulação e 

a troca de conteúdos (COGO e BRIGNOL, 2011), não é percebida como relevante pela 

Rede Brasileira de Prostitutas. Em sua fala, Nilce afirma não utilizar a internet e não ter 

interesse pelos conteúdos disponíveis na rede. Além disso, o NEP não possui uma 

página na internet e os sites da Rede Brasileira e da ONG DaVida são desatualizados e 

pouco funcionais. Por sua vez, o site do Beijo da Rua não mantém uma frequência de 

publicações, não manteve o estilo do jornal impresso – o site caracteriza-se pela 

publicação de notícias relacionadas às prostitutas – e também não disponibiliza espaços 

de interação entre as prostitutas vinculadas às entidades e os demais leitores. Por fim, 

embora se acredite que a circulação horizontal das informações nem sempre seja 
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verificada na internet e que muitas instituições e sujeitos a utilizem como o fazem com a 

mídia tradicional, os motivos que afastam o movimento social aqui estudado das 

possibilidades atualmente postas pela internet merecem ainda maior aprofundamento.  
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Leitoras e personagens: um estudo de recepção dos blogs das revistas 

Nova, Cláudia e TMP 
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1
 

 

RESUMO: Os diários virtuais de estilo pessoal são adaptados por jornais e revistas para dar 

voz aos jornalistas/colunistas, especialistas e leitores, permitem conversações entre os públicos, 

os quais trocam experiências. Dentre as funções de um produto do jornalismo destinado às 

mulheres destaca-se a intenção de se construir o imaginário feminino. Analisa-se, de forma 

qualitativa e descritiva, os blogs das revistas NOVA, CLAUDIA e TPM a fim de se mostrar as 

narrativas pessoais construídas e veiculas naqueles espaços. A rede de conceitos engloba autores 

como García Canclini (2008) que nos mostra suas expectativas sobre leitores, espectadores e 

internautas; Fausto Neto (2007) acerca dos novos modos de interação do público em jornais e 

revistas como efeitos da midiatização; Castells (2007) em torno da sociedade em rede. Verifica-

se a emergência de narrativas íntimas que apresentam leitores e aconselhadores nos sites das 

revistas de forma a conectar as leitoras além das bordas do impresso. 

 

Palavras-chave: Revistas femininas; Contrato de leitura; Blogs; Leitores; Midiatização. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Para cada estilo de mulher há uma publicação destinada a ela. Com informação e 

entretenimento, o jornalismo que se mistura com a publicidade existe desde o começo 

do século XX. São linguagens específicas para cada público segmentado, onde há 

espaços para se falar de beleza, moda, sexo e comportamento. São discursos que 

marcam o posicionamento das revistas sobre o ideal de mulher e de leitora.  

São diversas e complexas as funções das revistas femininas, que vão muito além 

das receitas e do aconselhamento quanto ao modo de se vestir ou portar. BUITONI 

(1986) afirma que “suas funções não são transparentes, não visam apenas conselhos 

práticos ou lazer. No espelho da imprensa feminina as imagens e as verdades são 
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muitas." (BUITONI, 1986, pg. 5). As revistas segmentadas tratam os leitores de "você", 

falam com eles com intimidade e muitas delas, através de assuntos ligados à intimidade. 

Os blogs das revistas femininas, por exemplo, seduzem leitoras que gostam de 

acompanhar histórias picantes e histórias relacionadas ao sucesso da vida alheia. Ter 

contato com narrativas tão pessoais faz com que haja reconhecimento naquelas falas, 

sendo verdadeiras ou pura ficção, não importa, a representação de um feminino ideal se 

concretiza na simulação de uma satisfação. Os sistemas de escuta, das revistas 

segmentadas em geral, são especialistas que legitimam as informações publicadas. São 

profissionais, como médicos, psicólogos, consultores de carreira, inclusive homens com 

perfis ideais respondendo aos questionamentos femininos.  

Entre tantos personagens, femininos e masculinos presentes no universo 

feminino impresso e online, surgem estratégias para dialogar e humanizar o contato com 

as leitoras em tempo real. Verifica-se a existência de uma tentativa de se elencar 

mulheres comuns, com perfis ideais, de acordo com a realidade elucidada pelas revistas, 

para tornarem-se colunistas e blogueiras. Todas elas têm algo a dizer e por que possuem 

histórias de vida que se destacam e ganham espaços que geram vínculos com outras 

leitoras. 

O presente estudo parte de uma investigação em torno dos novos atores sociais 

na internet e o fenômeno dos blogs pessoais no ambiente das revistas femininas. 

Percebeu-se então, que os blogs dos sites de NOVA - Cosmopolitan, TPM (Trip Para 

Mulher) e CLAUDIA representam uma nova maneira de aproximar leitoras da produção 

dos textos, ampliando a circulação nos ambientes impresso e online. Com os novos 

papeis entre produção e recepção, ocorre a mudança no contato de leitura e circulação, 

uma vez que, as leitoras são elevadas ao status de coprodutoras e personagens de 

conteúdos semanais.  

O objetivo do trabalho consiste em mostrar a existência dos blogs de leitores, na 

condição de especialista e aconselhadores escolhidos a critério das publicações, para 

que se permita examinar as temáticas abordadas para aproximar as revistas de seu 

público. Os blogs analisados são o Diário de Paty
2
, de uma leitora da NOVA que 

descreve o seu tratamento contra um câncer de mama, o blog Palpitação
3
 da TPM que 
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apresenta uma leitora que tem como profissão a medicina e, por fim, o blog Heloísa 

Orsolini - Para quem ama a vida
4
 assinado e recomendado pela revista CLAUDIA. 

A pesquisa que foca suas observações no corpus que reúne como materiais os 

três blogs, os quais fazem parte dos sites daquelas revistas. Para que ocorra uma maior 

aproximação empírica, através das próprias blogueiras, foram feitas entrevistas com as 

três personagens, via email, para compreender como elas foram eleitas mulheres com 

perfis ideais para a condição de aconselhadoras de outras leitoras. Dentro de um sistema 

de escuta que ocorre além das bordas da revista mensal.  

O processo de midiatização da sociedade possibilita às pessoas novas formas de 

interação e de se vincular com a cultura midiática seguindo novos padrões de contato no 

ambiente das mídias. Para contextualizarmos o fenômeno na sociedade em midiatização 

e os novos contratos de leitura diante o posicionamento do leitor na produção utilizamos 

autores como Fausto Neto (2007) e Eliseo Verón (2004). As formas discursivas 

presentes nos blogs mostram, por hipótese, como funcionam as estratégias de circulação 

para atrair a atenção das leitoras e marcar o posicionamento da revista dentro de um 

segmento específico na imprensa brasileira. São espaços privilegiados de análise dos 

sistemas sociais de gênero, especificamente, do lugar atribuído às mulheres na 

sociedade e da noção de práticas por elas desenvolvidas nas relações sociais. 

 NOVA, TPM e CLAUDIA, por exemplo, não somente esboçam identidades 

femininas como também podem mostrar os fatos do cotidiano de uma mulher, sempre 

com tentativas para aproximar as leitoras do conteúdo. Em sua nova ambiências, as 

revistas femininas exploram narrativas pessoais na internet e elegem personagens para 

que as leitoras possam se identificar com aquelas histórias. 

 

2. AS REVISTAS FEMININAS EM SUA NOVA AMBIÊNCIA 

Hoje, todas as revistas femininas seguem modelos parecidos, apesar de cada uma 

ter um olhar diferente sobre o seu público. Segundo Scalzo (2003), as revistas femininas 

representam a maior parte do mercado de revistas. A NOVA, por exemplo, repete o 

modelo de outras revistas dessa segmentação e mantém a fórmula de sucesso da 

internacional Cosmopolitan. Explora temas como saúde, beleza, sexo, vida profissional 

e outros assuntos ligados ao universo feminino, usando as celebridades e as próprias 

leitoras como referencial.  
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Segundo o próprio editorial da revista NOVA as publicações incentivam e 

orientam as mulheres na busca pela realização pessoal e profissional, estimulam a 

ousadia e a coragem para enfrentar os desafios. Os editores que conseguem estabelecer 

uma estreita relação com o seu público, antes mesmo de receber sugestões, sabem o que 

quer ser lido nas edições. Para Scalzo (2003): 

 

                São várias as maneiras de escutar o que o leitor quer e tem a nos 

dizer. Seja por intermédio de pesquisas quantitativas e qualitativas, 

ou mesmo por meio de telefonemas, cartas, e-mails enviados à 

redação. Para quem trabalha numa publicação que depende muito da 

sintonia fina com seu público, esse contato é essencial. (SCALZO, 

2003, p. 37). 

 

Nas páginas impressas e online de NOVA, TPM e CLAUDIA é possível 

encontrar depoimentos e relatos de mulheres conhecidas pela mídia e de mulheres 

comuns. Leitoras que acompanham a e querem fazer parte daquele universo. No que se 

refere ao discurso íntimo, nota-se que o produtor do texto destaca no seu discurso as 

vozes de pessoas comuns, mulheres jovens, universitárias e profissionais em busca de 

sucesso em seus relacionamentos amorosos e em suas carreiras profissionais, por 

exemplo. Ao reportar o discurso íntimo desses sujeitos sociais, o jornalista tenta 

estabelecer um laço de familiaridade com as suas leitoras, que se identificam com 

aquela voz que lhes é comum. O acesso da voz "popular" nos textos jornalísticos serve 

de pano de fundo para que a revista e os profissionais contratados pela empresa 

apresentem também, seus conselhos e dicas. 

Enquanto as revistas femininas contemplam as mulheres com temas sobre lar, 

moda, beleza e amor, as revistas masculinas partiram sempre para assuntos como sexo, 

erotismo e pornografia. A revista TPM, por exemplo, tem como característica ser mais 

"ousada". Mistura temas como artes plásticas, literatura, música alternativa e moda com 

temáticas voltadas à sexualidade. Inclusive, à homossexualidade. Questões em torno da 

liberdade sexual feminina e masculina que não são aprofundadas por NOVA. 

Representando, segundo o próprio editorial de TPM, uma revista destinada às mulheres 

que são livres e autênticas. 

Já CLAUDIA é para a mulher casada, geralmente com filhos, que quer ficar 

bonita, mas sem a preocupação vital de seduzir o homem. Esses critérios são traçados 

pelo editorial e servem de base para a formulação do conteúdo à mulher madura. A 

título de comparação, tanto CLAUDIA como NOVA trazem reportagens sobre sexo, 

entretanto, de forma totalmente diferente. Enquanto a leitora de CLAUDIA busca a 
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satisfação sexual e amorosa com o parceiro, a leitora de NOVA quer ideias para ousar 

no ato sexual. 

Com os novos papéis entre produção e recepção, ocorre a mudança nos contratos 

de leitura e circulação, uma vez que, as leitoras e aconselhadores são transformadas 

dentro de um sistema de circularidade entre os meios que as próprias revistas propõem a 

participação. Esta participação ocorre também, diariamente, nas plataformas virtuais 

que as revistas operam e engendram o seu sistema de interação em tempo real.  Forma 

através da qual uma revista interpela aos seus públicos como sujeitos do seu discurso 

que podemos chamar de contrato de leitura. Todo suporte midiático cria estratégias 

específicas de captação de seu público.  

Segundo Verón (2004), a eficácia de um contrato de leitura depende, em 

essência, de três fatores como, propor um contrato que se articule corretamente às 

expectativas, motivações, interesses e os conteúdos do imaginário, fazer evoluir seu 

contrato de leitura de modo que se possa seguir a evolução sócio-cultural dos leitores e 

de modificar seu contrato de leitura se a situação exigir, fazendo de uma maneira 

coerente. 

Hoje, é possível encontrar a extensão dos veículos de comunicação como do 

rádio, da televisão, dos jornais impressos e das revistas em websites. O tempo presente, 

construção social que fundamenta o jornalismo, torna-se balizado por novas estruturas e 

práticas. Ao invés de extinção de jornalistas, a ambiência traz uma nova forma de 

relação entre produtores e receptores nos meios de comunicação. 

Na medida em que o webjornalismo avança, mais se conhece sobre as múltiplas 

funções e facilidades interativas que as tecnologias digitais oferecem. É a partir do uso 

do hipertexto pelo leitor que se tem uma alteração nas rotinas produtivas do jornalismo, 

que são modificadas também pelos mecanismos de interatividade, na medida em que o 

contato com os usuários é facilitado através de ferramentas como, o correio eletrônico 

(o e-mail), chats, fóruns, grupos de discussão, entrevistas online e a disponibilidade de 

informações suplementares aos fatos noticiados pelo impresso. 

Diante do crescimento na participação dos leitores/usuários nos websites, seja na 

construção dos conteúdos da rede, seja na orientação do conteúdo aos interesses destes, 

há uma presente mudança que ocorre nos modos de fazer jornalismo. Um reforço na 

construção de uma temporalidade do presente marcada pelas práticas enunciativas tanto 

dos produtores de informação quanto dos próprios leitores. 
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A participação do leitor na produção de conteúdos para sites jornalísticos ou em 

blogs com intenção de relatar fatos da atualidade é o ponto chave das mais recentes 

experiências da internet e que vem mesmo tencionando os modelos de jornalismo 

vigentes na internet. Segundo Castells (2007) é “uma lição comprovada da história da 

tecnologia que os usuários são os principais produtores de tecnologia, adaptando-a a 

seus usos e valores e acabando por transformá-la”. (CASTELLS, 2007, p. 28) 

 Os ambientes virtuais onde as revistas se encontram, proporcionam construções 

de narrativas pessoais, onde mulheres e homens com perfis ideais dão seus pareceres 

sobre certos comportamentos perante a sociedade. As narrativas íntimas são tendências 

e que fazem crescer a curiosidade das leitoras em torno das personagens. São 

atualizados pelos editores e pelos próprios blogueiros já familiarizados com as 

ferramentas. 

 

2.1 Os blogs como construção de narrativas íntimas 

Para Veiga (2006) o corpo é uma entidade comunicativa, um lugar que 

estabelece ideias e emoções, sendo um intercâmbio sensório motor dos sentidos à ação. 

É através o corpo e das nossas expressões que podemos determinar sentimentos que 

representam os costumes, paixões, afetos, emoções, desejos, traduzindo o mundo 

simbólico. Todos esses sentimentos e sensações podem ser descritos em um diário 

pessoal e virtual. 

Os blogs nas revistas femininas seduzem leitoras que gostam de acompanhar 

histórias e relatos de vida. Ter contato com narrativas tão pessoais faz com que haja 

reconhecimento naquelas falas, sendo verdadeiras ou pura ficção, não importa. A 

representação de um feminino ideal se concretiza na simulação de uma satisfação. Para 

Freire Filho (2006) 

 

editoriais, artigos, reportagens, entrevistas, depoimentos, testes, dicas, 

concursos e propagandas fixam, num tom prazenteiro, as fronteiras do 

sucesso e do fracasso, do normal e do patológico, do consumismo sadio e da 

oneomania, da magreza modelar e da anorexia, da liberdade sexual e da 

libertinagem temerária. Tais construções identitárias estão fortemente ligadas, 

por sua vez, a discursos produzidos em outras esferas da sociedade (...) As 

demandas da audiência, dos anunciantes, dos contadores, dos profissionais de 

marketing, publicidade e promoção, entre outros grupos de pressão, 

concorrem para que a criatividade dos profissionais da mídia resida mais em 

manejar discursos pré-existentes e rivais do que em inventá-los pura e 

simplesmente. (FREIRE FILHO, 2006, p. 15). 
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O autor, ainda contempla em seus estudos sobre revistas jovens e femininas a 

“liberdade” propagada pelas revistas e novas formas de controle social, de ditar 

comportamentos ideias, modos de consumo e pós-feminismo. A melhor maneira de se 

obter o controle social e manter a circulação das revistas é expressar em narrativas 

íntimas construídas nos sites oficiais onde também se estabelecem as estratégias 

discursivas daquelas publicações. 

Os weblogs são capazes de armazenar muitas informações e gerar fluxos de 

conversação entre os leitores. Nos textos há uma narrativa construída em torno da 

realidade elucidada pela revista. Há movimentos do novo jornalismo, naquele ambiente, 

que predomina no texto uma forma única e um tanto insípida de narrar. Na grande 

maioria dos casos, ainda se busca dar a impressão de que a história conta-se por si 

própria, tentando apagar quaisquer marcas do narrador e de como aquele texto foi 

produzido. Assim, os textos dos blogs presentes em NOVA e TPM, por exemplo, 

exibem as práticas tradicionais do jornalismo que são duas faces de uma mesma moeda 

onde o que está em jogo é conquistar o interesse e a confiança do público, misturando 

personagens. Há tendências de um jornalismo de coluna de opinião com dicas e receitas 

de como viver bem. 

O conteúdo das mensagens jornalísticas, além do seu formato tradicional, tem a 

oportunidade de ser assistido, escutado ou lido também em ambientes virtuais. As 

mídias tradicionais têm sido privilegiadas para a constituição de uma nova 

temporalidade social ao lado de outros dispositivos de comunicação e de interação 

social. Nas redes de comunicação, com aparatos tecnológicos e interacionais, vêm 

gerando mudanças de padrões, procedimentos e concepções existentes até as últimas 

décadas. Fausto Neto (2010) considera que: 

 

            O limiar das transformações da “sociedade dos meios” para uma 

“sociedade em vias de midiatização” gera novas estruturas e 

dinâmicos feixes de relações entre produtores e receptores de 

discursos. Na “sociedade dos meios” os estudos sobre a recepção 

mostram que o receptor faz tantas coisas outras, distintas daquelas 

que são estimadas pelos produtores. Na “sociedade em vias de 

midiatização” o receptor é resituado em outros papéis na própria 

arquitetura comunicacional emergente. (FAUSTO NETO, 

2010, p. 5). 

 

Com essa nova dinâmica, a midiatização torna os demais campos sociais mais 

interagidos com a mídia, e são suscetíveis a influenciar na formação de opinião. Os 

meios veiculadores das informações passam por reestruturações, com a finalidade de 
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cada vez mais estimular o público a consumir formando assim, um novo tipo de 

mercado voltado a se adequar à nova maneira de passar a informação. 

Segundo Fausto Neto (2007), os meios estariam em interação com outras 

dinâmicas sócio-culturais, o que resultaria em sentidos emergentes numa sociedade. 

Eles seriam gestores e veiculadores de operações de sentido. O que ocorre são novas 

formas de participação do leitor, no campo midiático, conseguindo, além de ajudar a 

criar fatos novos, recriar temas já abordados e propagar assuntos de grande interesse 

para a população, o que configura numa nova troca de relações constantes. 

 

3. LEITORAS, ESPECIALISTAS E PERSONAGENS 

 Os blogs, por exemplo, representam um fenômeno e um novo meio de 

comunicação que surge no meio da revolução tecnológica da Internet. Os diários de 

estilo pessoal são adaptados por jornais e revistas para dar voz aos jornalistas, colunistas 

e leitores, permitem conversações entre públicos amplos e também grupos pequenos, os 

quais trocam experiências. Uma forma livre, às vezes desestruturada, na qual é marcada 

por um fio condutor, como também o tom e resposta imediata do interlocutor. 

Para García Canclini (2008) os internautas podem ser personagens uma vez que 

os escritores também estão na rede. O autor nos fala sobre os personagens que são 

criados em torno da imagem do leitor, na perspectiva de se criar histórias, romances e 

narrativas para leitores imaginados e já sondados pelo marketing. Em meio a produção 

independente de textos através de blog pessoais, torna-se uma estratégia de circulação 

dos veículos de comunicação trazer personagens que possam narrar, reportar e dialogar 

com outros leitores. 

Nos os blogs onde se apresentam consultores e aconselhadores estão inseridos 

nos sites de NOVA, TPM e CLAUDIA. Naqueles locais é possível dar continuidade à 

leitura dos textos além das bordas das revistas. Em seus sites, as publicações repetem 

seus discursos utilizando todos os recursos visuais e audiovisuais para que a leitora 

permaneça conectada todos os dias. A incorporação dos blogs como um dos gêneros 

jornalísticos disponíveis nas edições online da grande imprensa algumas vezes ocorre 

claramente como uma tentativa de domesticação da ferramenta, com a criação e 

manutenção de blogs “caseiros” ou “fechados”, os quais se limitam a fazer ligações com 

outros itens da mídia tradicional, do portal ou do próprio veículo no qual estão 

inseridos.   
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Os relatos e depoimentos de vida confessados aos meios já existem desde os 

anos 1970 com o envio de cartas até as redações de revistas femininas para que fossem 

dados os devidos destaques e respostas aos questionamentos. Com o advento da Internet 

e a expansão da World Wide Web (WWW), novos ambientes surgem com novas 

configurações, onde as mídias se apresentam e apresentam seus leitores. Seja na 

construção do conteúdo dos meios impressos, quanto no conteúdo dos sites dos veículos 

de comunicação, seja na orientação do conteúdo aos interesses destes leitores na web, 

existe então, cada vez mais a participação
5
 destes espectadores. O leitor de hipertextos, 

por exemplo, é dinâmico e tem consciência de seu poder: ele lê, recria, cria e julga, pois 

se evidencia também, o seu papel de crítico. Os diversos canais existentes de contato 

com os autores fazem com que o leitor se considere capaz de emitir análise ou 

julgamento de seus textos, e essas opiniões, muitas vezes, são difundidas na rede. 

No cenário contemporâneo de uma sociedade totalmente computadorizada, 

marcada pelas Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC), ocorrem 

diversas convergências entre os meios. Verifica-se o que Henry Jenkins (2008) chama 

de cultura da convergência, na qual não são apenas as relações entre as tecnologias 

existentes que se alteram, mas também as relações entre indústrias, mercados, gêneros, 

audiências e consumo dos meios. Para o autor, convergência refere-se ao fluxo de 

conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos. Jenkins (2008) acredita que este 

fenômeno ocorre devido à cooperação entre diversos mercados e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer lugar em 

busca de informação e entretenimento. 

Os blogs das revistas femininas foram encontrados no ano de 2011 onde, através 

do impresso, percebeu-se os comentários de leitoras daqueles ambientes que eram 

esboçados nas páginas das revistas como um termômetro do que acontecia naquele 

ciberespaço. Nesta análise, não se pretende ter contato com o público daqueles blogs, 

pelo fato de que se verificou no início desta investigação o escasso movimento de 

leitores do impresso dirigindo-se e comentando naquele espaço virtual. O que se 

pretende com essa análise é descrever os blogs e mostrar como a revista cria 

                                                           
5
 Este modelo de jornalismo participativo permite à grande mídia incorporar uma parte do universo de 

questões que geram familiaridade ao leitor, as quais estão ficando descobertas pelas estruturas 

jornalísticas cada vez mais reduzidas das Redações das empresas. Ao leitor, a produção de um conteúdo 

para ser mostrado publicamente em um site da grande mídia gera um sentimento de apresentação pública 

de seu ambiente de vida, de uma valorização pessoal de sua habilidade ou oportunidade em produzir um 

“registro do instantâneo”. Para uma empresa de comunicação, a premissa é abrir um espaço não só para 

interagir com o leitor, mas tornar o site mais próximo da vida cotidiana dele, uma expressão midiática, 

porque incorpora estilo e formatação jornalística dos relatos e registros capturados pelo leitor. 
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personagens que dão a ilusão de um perfil de leitora ideal daquelas revistas. São 

personagens que se misturam entre editoras de moda e comportamento e aconselhadores 

em geral na tentativa do uso dos blogs para dar voz àqueles aconselhamentos informais 

e virtuais. 

Tendo surgido nas revistas, a confissão aos meios de comunicação espalhou-se 

para todos os outros veículos, que se articularam ao pensamento científico na produção 

de seus conteúdos.  Além de se valerem da confissão para a construção dos textos, nos 

últimos anos,  as seções dos blogs expõem os casos de sucesso os quais tornaram-se os 

exemplos de vida. Dois blogs analisados trazem mulheres leitoras que tiveram 

problemas de saúde e relataram seus casos naqueles espaços. Os depoimentos dados às 

publicações transformaram-se em narrativas próprias, como no Diário de Paty (Figura 

1) um blog que esteve durante dois anos em atividade. A blogueira compartilha suas 

experiências e expectativas durante o tratamento de um câncer de mama.  

Ao encontramos esse tipo de relatos, os pontos cruciais que requerem a 

discussão de uma ética de pesquisa pode estar relacionada com o que os estudos de 

métodos de pesquisa para internet nos mostram, até onde a informação contida num site 

é pública ou privada e o que é o uso consensual de informações no ciberespaço. Sendo a 

netnografia uma metodologia que se utiliza da captura de informações interativas vindas 

de pessoas reais, não apenas de informações textuais passadas por uma edição (Kozinets 

2007 apud Amaral, Fragoso e Recuero, 2011). Assim, o caminho eticamente 

recomendável, é que o pesquisador se identifique e identifique o interesse de sua 

pesquisa. Como os blogs fazem parte de revistas, todas as narrativas são públicas e 

possuem os devidos direitos de imagem dos autores. Nas entrevistas efetuadas por 

emails, não encontramos nenhum problema em divulgar as respostas dos blogueiras. 

Ao relatar todo o seu tratamento, Paty Souza, entra em contato com leitoras que 

enviam mensagens de apoio e que se mostram contentes com aquele relato de vida, 

palavras que enchem de esperança àquelas que possuem um problema de saúde 

semelhante ou que precisam superar momentos difíceis. A jovem Paty Souza teve seu 

caso de vida escolhido a critério da revista quando enviou sua história à redação. 

Verificamos uma recepção que é ativa. Um tipo de leitora que tem a iniciativa de 

participar ou é convidada a ser fonte no espaço da revista. Além de fonte torna-se uma 

colaboradora de conteúdo, onde o blog passa a ser atualizado semanalmente pela 

própria blogueira, nos dando a ideia de que ela própria o escreve e edita. 
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Figura 1: Blog, revista NOVA 

 

Fonte: DIÁRIO DE PATY (2012) 

 

Durante a pesquisa, o blog Diário de Paty teve seu conteúdo suprimido do site da 

revista NOVA devido às mudanças ocorridas naquele ambiente com a criação de novos 

blogs e a exclusão de outros. Portanto, ao entrarmos em contato por email com a 

personagem e leitora não foi possível obter respostas dos questionamentos da mesma 

quanto ao critério de sua escolha para fazer parte da seção dos blogs. Há procedimentos 

que até então não estão claros da parte do editorial da publicação. O que se sabe, através 

dos textos, é que durante todo o seu tratamento, Paty Souza, agradecia o apoio de outras 

mulheres que enviavam mensagens e deixavam comentários diariamente. O que exclui a 

hipótese da história ser ficção é a presença de fotos de Paty Souza no perfil e nos 

decorrer dos textos. A personagem representa apenas a possibilidade de participação de 

outras mulheres no universo da revista. Não há outra proposta semelhante em NOVA, 

atualmente, o que se verifica é o maior espaço dado às editoras de moda e 

comportamento, ou seja, as especialistas e personal stylist. A leitora continua apenas a 

ser ouvida através de depoimentos por emails e formulários que são apresentados no site 

da revista. 

Em TPM, o sucesso dos blogs é visível. Além das páginas escritas 

semanalmente no blog Palpitação (Figura 2) foi criada uma página no Facebook para 

que a autora, Mariana Perroni, possa entrar em contato diretamente com outras leitoras 

através de uma curiosa proposta de conversação na rede social. O blog mescla a mulher 

bem sucedida profissional e a especialista que tem o que receitar para outras leitoras. As 

personagens elencadas pela revista no espaço virtual confirmam o que TPM aposta em 
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suas páginas. Torna-se assim, visível a escolha da médica Mariana Perroni para 

demonstrar às leitoras como é ter opinião própria, além de ser bonita e bem sucedida 

profissionalmente. Seus assuntos são mais polêmicos, firmando a característica da 

revista TPM. Segundo a própria descrição de seu perfil, é "uma médica que contraria a 

fama da classe e gosta de escrever palavras legíveis. Quem sabe em mais de um 

sentido...". 

Figura 2: Blog, revista TPM 

 

Fonte: PALPITAÇÃO (2012) 

Mariana Perroni afirma, durante a entrevista, em ter a liberdade para escrever 

sobre diversos assuntos relacionados à medicina em sua página do Facebook, mesmo 

estando vinculada ao nome da revista. Porém, no site tem seus textos revisados pelas 

editoras e as mesmas que concluem as postagens. Nas páginas do site da revista 

CLAUDIA há links para os blogs que, hoje, são páginas mais pessoais recomendadas 

pela revista. Como é o caso do blog "Para quem ama a vida" (Figura 3), assinado pela 

modelo, professora de Yoga e economista Heloísa Orsolini. Há cerca de três meses, 

Heloísa detectou um problema de saúde relacionado a um linfoma. Aos 28 anos 

descreve suas emoções em um blog particular onde dá dicas de moda, saúde, trabalho, 

entre outros assuntos. Em entrevista Heloísa diz: 

 

"Eu já era leitora da Cláudia, minha mãe assina desde que eu sou pequena! E 

me tornei blogueira simplesmente porque me disseram que escrever ajudava 

nesse momento. Meu blog foi sugerido pelas editoras da própria revista que 

me convidaram para fazer parte desse mundo contando um pouco mais sobre 

mim" 



 

90 
 

A interatividade atribuída à internet ganha contornos ainda mais sedutores 

quando trabalhada em relação a uma imagem de leitoras e personagens. Todas as 

publicações deixam bem claro que, antes de serem blogueiros, os personagens eram 

leitores e tinham admiração pelas revistas em questão antes de serem convidados a 

escrever. A tendência do "jornalismo cor-de-rosa" modifica-se na questão das narrativas 

íntimas no ambiente virtual ao tentarem fugir de aconselhamentos prontos e receitas de 

beleza. O que existe representa apenas a mudança nos modos de se firmar os discursos, 

mesmo que divergentes. Os sentidos do mundo, assentados em valores e normas, 

expectativas e barreiras, definições e identidades, são assim constituídos em opinião 

pública, ciência, saúde, religião, leis, expectativas dos gêneros sociais, nas instâncias 

discursivas que regem e regulam a sociabilidade.  

Figura 3: Blog, revista CLAUDIA 

 

Fonte: PARA QUE AMA A VIDA, 2012. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho tratou-se de um exercício que nos enseja a aproximação empírica, 

onde nos blogs encontram-se indícios de que eles fazem parte das estratégias de 

circulação das revistas femininas. É importante mencionarmos que esta investigação 

parte do princípio de que os blogs foram criados especificamente para dar voz às 

leitoras e especialistas. Na tentativa de se fazer um estudo de recepção é importante 

ambientar esta pesquisa, a qual destaca que a leitora não está mais somente na recepção. 
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O sistema da revista abre espaço para mulheres comuns, com perfis ideias, para 

participarem da produção da revista em um universo amplo e virtual.  

A construção de sentidos operada pelas mídias não se dá de forma simplesmente 

impositiva ou autoritária. O campo das mídias relaciona-se, interage com outros campos 

sociais, conferindo legitimidade a seus discursos por conta destas interações. No caso da 

imprensa feminina, o grupo de especialistas assume a figura de um conselho de 

“consultores”: ginecologistas, cirurgiões plásticos, professores de educação física, 

cabeleireiros e maquiadores, entre outros, que, detentores de um “saber” especializado, 

reúnem conhecimentos acerca da mulher, visando a legitimar o discurso das 

publicações.  

Diante do surgimento de novos discursos individuais que se tornam públicos, há 

uma transformação na comunicação e nos modos de se fazer jornalismo e de tratar os 

leitores em um ambiente de midiatização e de novos formatos de apresentação de 

conteúdos. O novo espaço da comunicação caracteriza-se pelo aumento de confissão aos 

meios, do afastamento dos jornalistas do trabalho de rua e do uso em potencial das 

ferramentas são todas oferecidas pela tecnologia e pela internet. 

O trabalho de aproximação dos blogs oportunizou uma conversa com as 

blogueiras onde foi detectada a produção das colunas como uma tendência de mostrar 

histórias de vidas que possam ser as mais reais possíveis, com a finalidade a prender as 

leitoras naquele universo. Em um dado momento em que os discursos individuais são 

valorizados através das redes sociais na internet como Twitter, Orkut, Facebook e blogs 

espalhados pela ciberesfera. Assim, as leitoras, os especialistas e aconselhadores 

possuem destaque e carregam as marcas daquelas empresas. Estratégia de circulação 

onde os blogs institucionais se assemelham aos blogs pessoais, obtendo uma 

característica mais pessoal às narrativas. 

Por meio de um sistema estratégico discursivo, os blogs analisados não instituem 

um padrão idealizado de mulher e de leitora para tornarem-se aconselhadores ao 

contrário de suas revistas impressas. Uma vez que representam três perfis: uma leitora 

com um caso de sucesso, uma médica na condição de especialista e observadora do 

cotidiano e uma personagem de um blog indicado com o selo de CLAUDIA, o qual 

mostra a pluralidade de uma mulher ao descrever suas experiências durante sua doença.   

Na internet, é possível dizer que a rapidez em que a informação circula entre 

impresso e online, o "jornalismo-cor-de rosa" se consolida. No feedback instantâneo do 

seu público tem-se um termômetro imediato do que funciona ou não funciona em torno 
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das mensagens. Observa-se que ocorreu durante a pesquisa a extinção de alguns blogs 

no universo da revista NOVA, os espaços foram modificados e blogs foram suprimidos, 

como por exemplo, o Diário de Paty.  

Falar de si, temporariamente, é comum nesta época de blogs, fotologs, Orkut, 

Twitter, Facebook, Big Brother e confissões televisivas de todo o tipo. É característico 

da cultura contemporânea expor publicamente a intimidade, como se esse grande lugar 

público da mídia pudesse mostrar a transparência das verdades individuais e como se 

essa prática devesse ser considerada não só bastante desejável como necessária. Nos 

testemunhos verifica-se o que Fausto Neto (2007) nos diz a respeito dos meios em 

interação com outras dinâmicas sócio-culturais, o que resultaria em sentidos emergentes 

numa sociedade. O Blog Palpitação ressalta a importância de se ter uma narrativa 

diferenciada ao misturar histórias de vida à medicina e ao cotidiano.  O que ocorre, 

então, são novas formas de participação do leitor, no campo midiático, conseguindo, 

além de ajudar a criar fatos novos, recriar temas já abordados e propagar assuntos de 

grande interesse para a população, o que configura numa nova troca de relações 

constantes. Contempla-se, portanto, a emergência dos discursos individuais que apenas 

modificam seus formatos em novas plataformas de interação com leitores e que mantêm 

a tradição da confissão aos meios midiáticos. Onde, há indícios de que os leitores não 

estão mais apenas na recepção, estão na produção e os especialistas deixam de apenas 

serem fontes e passam a aconselhar também virtualmente. 
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A pesquisa exploratória na construção de um projeto de pesquisa de 

recepção: apontamentos a partir da pesquisa “Vivendo um  

sonho em família” 

 

Daniela Maria Schmitz
38

 

 

RESUMO: Neste texto, propõe-se a discussão de algumas questões teórico-metodológicas 

envolvidas no processo de construção de uma pesquisa qualitativa que busca compreender o 

consumo de padrões midiáticos de beleza feminina entre adolescentes que sonham em ser 

modelo profissional. Busca-se explicitar alguns movimentos empreendidos, em particular, as 

pesquisas exploratórias e as pistas derivadas destas aproximações empíricas que contribuíram 

para construir o objeto, afinar as questões problema e o referencial teórico da investigação, bem 

como testar possibilidades de instrumentos de pesquisa. 

 

Palavras-chave: metodologia; pesquisa exploratória; pesquisa qualitativa.  

 

 

 

  

1. INTRODUÇÃO 

A pesquisa de recepção
39

 é empírica por natureza, como já definiram Jacks et al 

(2010). A menos que se esteja trabalhando sob uma perspectiva mais ampla de um 

receptor presumido ou imaginado a partir da análise de marcas discursivas do produto 

midiático em questão ou de estratégias produtivas que o constituem, pressupõe-se que o 

pesquisador vinculado a esta área mantenha um intenso – e por que não prazeroso – 

contato com o campo. Partindo desse pressuposto, pretende-se aqui discutir sobre a 

prática da pesquisa exploratória na construção de um projeto de pesquisa no âmbito da 

audiência a partir de um caso concreto: a investigação “Vivendo um sonho em família: 

                                                           
38

 Publicitária e mestre em comunicação pela Unisinos, doutoranda do PPGCOM UFRGS. Bolsista Capes 

Email: venuss@terra.com.br. 
39

 Recepção é usado aqui como um termo amplo que se utiliza para designar as pesquisas no âmbito da 

audiência e também do consumo. 
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consumo midiático, beleza feminina e o sonho adolescente de ser modelo profissional”, 

ainda em desenvolvimento. 

Nele, propõe-se um estudo do consumo dos padrões midiáticos de beleza 

feminina, mais especificamente das modelos de moda, entre adolescentes que desejam 

seguir a carreira de modelo profissional. Na investigação, pretende-se focalizar o 

processo de construção do sonho de figurar na esfera midiática dessas adolescentes, 

enfocando também a participação da família na conformação desse desejo de ocupar o 

espaço social e midiático destinado a essas ‘personagens’ das páginas de revistas e da 

publicidade de moda. Parte-se da relevância que a mídia adquire na configuração das 

sociedades contemporâneas e, mais especificamente, na construção e propagação destes 

padrões de corpo, aparência e comportamento que se constituem as modelos e 

manequins para delinear essa proposta. Intenciona-se investigar o consumo dos 

referenciais de beleza edificados na e pela profissão e como o discurso midiático acerca 

do padrão de beleza feminino é buscado e apropriado pelas jovens, tendo a família e a 

mídia como mediações (Martín-Barbero, 2003) implicadas nesse processo. Assim, 

busca-se compreender a ação da mídia na construção de um “projeto de vida” (VELHO, 

1999) individual (da adolescente) e familiar, guiado pelo sonho de ser modelo 

profissional. Deste modo, o problema que circunscreve a investigação questiona: como 

o consumo sincrônico e diacrônico de padrões midiáticos de beleza feminina dentro das 

famílias com filhas adolescentes que desejam ser modelo pode estar implicado na 

construção de um projeto de vida individual e coletivo, tendo a família e a mídia como 

mediações implicadas nesse processo? 

Para chegar a configuração acima descrita, partiu-se da pesquisa teórica, da 

pesquisa sobre o estado da arte da questão e de pesquisas exploratórias que envolveram 

três entradas em campo a partir de entrevistas (com aspirantes a modelo, suas famílias e 

profissionais de agências de modelos), observação de comentários postados no blog do 

concurso Menina Fantástica
40

 e assistência de programas televisivos relacionados à 

carreira de modelo
41

. 

                                                           
40

 Concurso realizado pela Rede Globo, apresentado por quatro anos (2008 a 2010 e novamente em 2012) 

como um quadro do programa Fantástico que elege a mais promissora candidata a top model do país.  
41

 O America’s Next Top Model é o mais famoso reality show de seleção e concurso de modelos no 

mundo. Nos EUA, o programa já está em sua 18ª temporada e é uma fórmula licenciada em inúmeros 

países, inclusive no Brasil, onde o canal por assinatura Sony exibiu a 3ª temporada do Brazil’s Next Top 

Model em 2009, e a 17ª temporada da versão americana está no ar em 2012. 
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No item a seguir, discute-se sobre a importância da pesquisa exploratória na 

construção do projeto supracitado. Para complementar a discussão, expõe-se algumas 

questões acerca das pesquisas qualitativas, focando em particular o nível metodológico 

das mesmas.  

 

2. AS PESQUISAS EXPLORATÓRIAS E A CONSTRUÇÃO DO 

PROJETO 

Parte-se aqui da noção de que “pesquisa é construção” (PAVIANI, 2009, p. 13), 

concepção também compartilhada com Orozco (2000), que argumenta que nessa noção 

reside uma das principais distinções entre os objetos investigados nas perspectivas 

quanti e quali de pesquisa. Para o autor, algo que distingue substancialmente as duas 

perspectivas diz respeito ao que especificamente se está a investigar: na qualitativa, 

operamos com objetos – que sempre serão construídos e, na quantitativa, trabalhamos 

com eventos – que existem independente da vontade do pesquisador. Na primeira 

abordagem então, além da construção de um problema de pesquisa, também 

construímos o objeto de estudo no qual se centra a investigação. Para Orozco (2000), o 

investigador qualitativo se põe a construir um objeto concreto dentro de um tema de 

pesquisa por ele selecionado em que é possível relacionar elementos que não 

necessariamente estejam próximos ou coligados, mas que sejam interessantes do ponto 

de vista do pesquisador que paulatinamente se aproxima, explora, relaciona e reconhece 

os processos que dizem respeito ao objeto. 

Acrescenta-se, com base em Paviani (2009) que a edificação de uma pesquisa requer 

conhecimento, imaginação, ação e prática, e entende-se que todas essas habilidades e 

atitudes tornam-se mais visíveis no percurso metodológico trilhado. Lembrando que o método 

científico não é algo isolado, é integrado a outras instâncias da pesquisa, criando-se assim um 

sistema coerente e eficaz com vistas aos propósitos de cada investigação.  

Sendo assim, o percurso investigativo é marcado por diversas escolhas que 

congregam as habilidades propostas por Paviani e que dizem respeito ao 

problema/objeto construído, aos contextos (social, histórico, cultural, econômico, 

político) em que se insere a pesquisa, o pesquisador e, no caso das pesquisas empíricas 

na área de recepção e consumo, também os pesquisados.  

Portanto, para refletir sobre as práticas de pesquisa, mesmo que sobre uma 

investigação em andamento, é preciso ter em mente que o seu desenvolvimento foi 
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marcado – e ainda está – por uma série de movimentos metodológicos que ajudaram a 

delinear os percursos até então percorridos. No caso da pesquisa referida aqui, os 

movimentos exploratórios de campo contribuíram para construir o objeto e sua 

problematização teórico-metodológica até a configuração do projeto de pesquisa.  

Desta forma, adentrando a questão das pesquisas exploratórias e sua contribuição 

para a edificação de uma investigação, entende-se que sua realização implica numa 

decisão/posição de âmbito metodológico. Como tal, ajuda a delinear os percursos 

investigativos e construir os objetos pois, pensando a partir da argumentação de Lopes 

(2004), em sua concepção de metodologia na pesquisa, são precisamente as escolhas, 

decisões e opções realizadas que vão estruturar todo o processo de investigação. Para 

Bonin,  

[...] a metodologia pode ser pensada como dimensão que norteia, 

orienta, encaminha os processos de construção da pesquisa, em todos 

os seus níveis; como instância corporificada em fazeres, operações, 

experimentações e procedimentos que vão dando feição ao objeto do 

conhecimento, que vão se inscrevendo em lógicas atuantes na captura 

e fabricação pensada deste objeto (2008, p.121). 

 

E a opção metodológica de realizar um levantamento de pistas sobre o objeto (na 

maior parte das vezes ainda em construção) por meio de pesquisas exploratórias pode 

revelar o cuidado dedicado a uma articulação orgânica entre o empírico e a 

problematização teórico-metodológica a ser edificada para se produzir conhecimento 

sobre o fenômeno que se investiga. 

Assim, com base em Bonin (2006), pode-se dizer, sinteticamente, que a pesquisa 

exploratória é uma aproximação à concretude do objeto empírico que nos permite 

vislumbrar suas nuances e singularidades e foi o que se buscou nas três explorações de 

campo realizadas para a construção do projeto de pesquisa, que serão abordadas na 

sequência. Normalmente, a pesquisa exploratória, também conhecida como estudo 

piloto, consiste numa investigação preliminar em relação ao projeto de pesquisa. Isso 

porque ela pode amparar as decisões tomadas, pois as explorações podem contribuir 

para descortinar e edificar o objeto de pesquisa e seu contexto; conformar a 

problemática da investigação; optar entre a adoção ou recusa de determinadas 

concepções teóricas; construir o método e procedimentos de pesquisa a serem 

empregados; bem como do grupo a ser pesquisado, considerando a realidade que se 

pretende conhecer.  
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Bonin (2008) argumenta ainda que a prática de pesquisa em comunicação requer 

atenção às dinâmicas concretas dos objetos do nosso campo, em razão da mobilidade e 

transitoriedade dos contextos nos quais se inserem. Portanto, os estudos exploratórios 

ajudam a dar conta desses objetos, permitindo que se possa conhecer e operar dentro de 

suas dinâmicas próprias, com sensibilidade e adequação aos fenômenos. Para que isso 

seja possível, “as ações de pesquisa exploratória implicam investir em planejamento, 

construção e realização de sucessivas aproximações ao concreto empírico, a partir de 

várias angulações possíveis – angulações que interessam ao problema/objeto em 

construção” (BONIN, 2008, p. 125). 

Deste modo, na pesquisa a qual se reporta, buscou-se angular por meio de 

distintos movimentos de exploração e diferentes aspectos do objeto sendo observados 

em cada uma das incursões empíricas. A primeira delas foi efetuada em 2008 para o 

anteprojeto de seleção no doutorado, quando entrevistou-se dez candidatas a modelo 

durante uma seleção para uma agência nacional
42

. Este foi o movimento exploratório 

mais despretensioso, pois o projeto ainda não estava estruturado, mas aproveitou-se o 

evento para observar as dinâmicas de seleção dos candidatos a modelos (eram meninos 

e meninas de 5 a 25 anos, a grande maioria garotas) e empreender um contato inicial 

com algumas adolescentes. Centenas de pessoas compareceram ao evento, menores de 

18 anos estavam acompanhados dos pais ou responsável. O processo consistia em 

desfiles para um júri composto por profissionais da agência e modelos, as apresentações 

contavam com cinco candidatos que, após percorrerem a passarela improvisada
43

, 

enunciavam nome, idade e o que gostariam de ser quando crescessem. Após o desfile de 

30 candidatos, o diretor da agência anunciava quem deveria voltar no dia seguinte para 

conversar sobre uma possível contratação. Não se pôde acompanhar o processo nesse 

segundo dia, pois o acesso era restrito aos candidatos pré-aprovados e suas famílias. 

Nessa primeira observação, o que mais chamou atenção foi a participação familiar 

bastante ativa, que incentivava as candidatas e consolava amorosamente nos casos de 

uma negativa por parte da agência. A partir dessas pistas começou-se a perceber a 

necessidade de incorporar a família na pesquisa, entretanto, para o pré-projeto de 

seleção do doutorado, ela apenas figurava como coadjuvante na construção da história 

de vida das adolescentes que seriam investigadas. 

                                                           
42

 Na 8ª edição do Projeto Top Model Brasil, a agência DLMM realizou uma seleção com candidatos a 

modelo em 12 de abril de 2008, em Porto Alegre.  
43

 A seleção ocorreu no clube Sogipa, em Porto Alegre. 
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Neste mesmo evento de seleção, aproveitou-se as longas filas que se formaram na 

porta do clube para conversar com dez garotas. A entrevista semi-estruturada contava 

com apenas cinco questões
44

, o contato não foi gravado, mas tomou-se nota das 

principais informações fornecidas pelas adolescentes. Nas respostas obtidas, já se 

delineava a perspectiva de sonho que a carreira de modelo se configurava para elas. Um 

fato interessante foi o pedido de duas garotas para serem entrevistadas, pois 

consideraram que a pesquisadora fazia parte do processo de seleção e queriam aumentar 

suas chances de serem selecionadas. Na conversa com as duas, ficou claro o quanto o 

desejo de serem famosas as havia guiado até o local. 

Os movimentos exploratórios não precisam necessariamente contar com uma 

entrada em campo, mas pressupõe um tatear, uma busca que envolva o universo do 

objeto em questão. Por isso, no primeiro ano do curso de doutorado, incluiu-se a análise 

de alguns dados do site do concurso Menina Fantástica, apresentado no programa 

Fantástico, da Rede Globo. Na primeira edição, em 2008, foi criado um blog para 

manter uma linha direta de relacionamento entre as candidatas e o programa. A primeira 

nota foi publicada no dia 24/10/08, dois dias antes do lançamento oficial da primeira 

edição do concurso, e recebeu 1.057 comentários de internautas de todo o Brasil. É a 

maior soma de comentários para um mesmo post de todo o blog da primeira edição e, 

numa tentativa de recolher pistas sobre as expectativas das meninas em relação ao 

concurso, analisou-se os conteúdos somente desta primeira nota e contabilizou-se que a 

palavra sonho é utilizada 210 vezes nestes mais de 1000 comentários. A maioria refere-

se à carreira de modelo como um sonho de vida que há muito faz parte de suas 

aspirações e foi então que se percebeu que as pistas em relação à dimensão de sonho 

que a carreira adquiria só aumentavam. 

Em outra entrada exploratória em campo, empreendida em 2009
45

, já se operou 

com maior planejamento, como propõe Bonin (2012), quando recomenda que o 

procedimento não seja feito à deriva. Sugere que princípios norteadores como uma 

problemática em germinação, movida por um problema ainda embrionário e linhas 

teóricas incipientes contribuam para o desenho da incursão empírica. Com base nessa 

                                                           
44

 As questões dessa primeira entrada exploratória eram as seguintes: Desde quando você quer ser 

modelo? Por que você quer ser modelo? Quais as modelos que você mais admira? Onde acompanha o 

trabalho delas? O que você acha mais interessante na profissão de modelo? 
45

 Esta segunda pesquisa exploratória contou com a participação, como entrevistadoras, de cinco alunas 

da disciplina de Laboratório de Pesquisa, ofertada no segundo semestre de 2009 para os cursos de 

graduação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS, na qual realizou-se, juntamente 

com uma colega, o estágio docente supervisionado pela Prof.ª Dr.ª Nilda Jacks. 
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proposta, e já com uma problemática que girava em torno de uma pesquisa de recepção 

de revistas femininas com adolescentes que desejam ser modelo, o planejamento da 

segunda pesquisa exploratória intencionava a) descobrir os produtos midiáticos 

relevantes no consumo das modelos de moda e referenciais sobre a profissão; b) 

identificar qual a participação da mídia na construção do desejo de ser modelo; c) 

investigar os usos/ sentidos e apropriações sobre os referenciais midiáticos de beleza 

feminina; d) descobrir de que forma o consumo midiático das modelos de moda e sua 

busca pela profissão está presente em seu cotidiano; e) explorar o envolvimento da 

família na busca pela profissão de modelo. 

Nesta etapa, o intuito era efetuar um mapeamento o mais amplamente possível e a 

composição do grupo a ser pesquisado foi guiado pela idéia de diversidade em relação 

à: idade (10 a 18 anos), condição socioeconômica e atuação profissional como modelo 

(participação em concursos, fazer parte de casting de agência de modelos ou 

simplesmente manifestar o desejo de ser modelo sem nunca ter buscado um lugar no 

mercado). A técnica utilizada na busca por esses sujeitos foi a “bola de neve” – 

utilizando o contato das alunas que contribuíram com a pesquisa – e, no total, foram 

onze entrevistadas entre 9 e 18 anos. O procedimento foi guiado por um roteiro de 

entrevista semi-estruturada, com utilização do gravador de áudio para registro das 

informações. O roteiro foi divido em cinco blocos de perguntas que visavam aos 

objetivos propostos: a jovem, a jovem e o desejo de ser modelo de moda, a jovem e as 

modelos na mídia, a jovem e a moda no cotidiano, a jovem e a família.  

Importante observar que o pai de uma das adolescentes quis participar da 

entrevista. E nessa postura, bem como nas respostas obtidas no eixo que visava explorar 

o relacionamento familiar, pode-se perceber que a família participa intensamente da 

manutenção e busca do sonho de ser modelo das jovens entrevistadas, principalmente a 

figura da mãe, mas também do pai que apoia e participa ativamente em vários casos. 

Outra pista interessante a partir dos dados da segunda pesquisa exploratória é a 

força do sonho de ser modelo das jovens entrevistadas. No roteiro de entrevista, 

algumas perguntas utilizavam a trama da novela Viver a Vida (Rede Globo, 2009-

2010)
46

 como estímulo para a exploração dos sentidos construídos em torno da profissão 

                                                           
46

 Na trama desta novela Global, a personagem principal era uma modelo de sucesso internacional e o 

núcleo formado em torno da personagem Helena (Taís Araújo) remetia diretamente ao universo das 

modelos de moda.  
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de modelo para o grupo investigado. Ali foi possível perceber a discordância das jovens 

em relação ao fato de o marido da protagonista lhe exigir a interrupção da carreira de 

modelo, forçando-a a decidir-se entre a profissão e o casamento. Na fala das garotas, a 

exigência do marido é absurda e, para elas, a escolha recairia sobre a profissão, já que 

todas estão buscando “um lugar” no competitivo mercado de modelos, enfrentando 

diversas dificuldades para tanto. Parece inconcebível, ao menos na visão dessas jovens 

que tentam se iniciar na carreira, a interrupção desse sonho, ainda mais no auge e 

sucesso que a personagem Helena – a protagonista da trama – se mostrava estar. É 

preciso considerar a idade do grupo investigado, ainda bastante jovem para se casar, o 

que poderia estar implicado em suas preferências pela profissão. Ainda assim, elas 

mantêm a sua posição também quando solicitadas a opinar sobre a história da 

personagem Tereza, ex-modelo que deixou a profissão em função do marido para 

dedicar-se exclusivamente à família. A maior parte das jovens desaprovava sua atitude, 

pois essa passou a levar uma vida infeliz pelo fato de não ter dado continuidade ao seu 

sonho. Inclusive há questionamentos sobre a opção de abdicar da carreira em função de 

um homem, como é possível perceber no depoimento de uma das entrevistadas, de 16 

anos: 

Bem, foi uma opção dela [da personagem Tereza], né. Aos meus 

olhos, uma opção que fez com que até a, como a gente pode dizer, a 

auto-estima dela baixasse muito. Tanto que tu pode ver que ela foi 

mega traída durante o casamento dela. [...] Então, foi totalmente, 

totalmente errado da parte dela, totalmente contraditório com ela 

mesma, tu vai fazer a pessoa se impor nas tuas decisões, tu vai viver 

pra quê? Sabe, tu vai deixar de ‘viver a vida’, que nem diz a novela, 

sabe. Tu vai tá deixando de viver porque... Tudo bem, ela foi, tinha 

tudo que ela queria, materialmente, né? O marido dela tava dando 

tudo que ela queria, teve as filhas, uma família muito bonita. Mas 

realmente, hã, aquilo que fazia ela, digamos, de uma forma mais, que 

ela tivesse mais assim, íntegra com ela mesma, de uma forma mais 

fortalecida como mulher, como pessoa, era a carreira dela e ela vai 

deixar, vai se desfazer disso, por causa de um homem. [...] Então, 

acho que foi totalmente errado, mas foi uma posição que ela tomou e, 

com certeza, o final do casamento dela foi o resultado. Não teve 

explicação melhor pra isso. 

 

Em momento mais recente, buscou-se entrevistar um profissional de uma agência 

de modelos
47

 com base em Porto Alegre e que atua internacionalmente
48

, para explorar 
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 O booker da Agência, Diego Schmidt, é responsável por descobrir novos rostos e organizar a agenda e 

os contatos entre modelo-cliente. A entrevista semi-estrutura foi realizada no dia 24/07/12, na própria 

Agência. 
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a participação da família, mas também compreender melhor como se dá a relação 

agência-modelos. A Azure Models é especializada em enviar modelos brasileiras para 

atuar no exterior, sejam garotas por ela agenciadas ou então prestando consultoria para 

outras agências do país. A rapidez com que o processo se dá (questão de semanas entre 

o contato inicial e a efetiva viagem no caso das “new faces” da Azure) muitas vezes 

reforça a ideia de “conto de fadas moderno” que a profissão se constitui. A forma com 

que o profissional “caça” os novos talentos também corrobora para essa noção: em 

viagens a festas tradicionais do interior do estado, distribui cartões de visita para as 

garotas de maior potencial. Após o contato da parte delas, é hora de envolver a família e 

conseguir a aprovação e autorização para o período de trabalho como modelo no 

exterior. 

São histórias desse tipo que ajudam a configurar o imaginário de glamour e 

sucesso profissional e financeiro relâmpago que envolve a carreira, fazendo com que 

várias meninas desejem tornar-se a próxima Gisele Bündchen. O fenômeno “Gisele” 

impulsionou o reconhecimento da profissão no país, assim como estimulou o sonho de 

ser modelo entre as adolescentes, pista encontrada nas pesquisas exploratórias, quando a 

modelo apareceu sempre como “a mais admirada”. O início de sua aproximação com a 

carreira é marcado por uma daquelas histórias repletas de fantasia em que uma menina 

de catorze anos comendo um hambúrguer num shopping de São Paulo é descoberta por 

um dos olheiros de uma agência de modelos (LIMA, 2005) e, em pouco mais de um 

ano, ela inicia uma promissora trajetória como modelo internacional. Em 2006, Gisele 

figurava na lista das 20 mulheres mais ricas do ramo do entretenimento
49

 e, em 2010, 

ela e o marido Tom Brady – jogador de futebol americano – figuravam no ranking da 

revista Forbes como o casal que mais faturou naquele ano, alcançando a cifra de R$ 120 

milhões, dos quais R$ 70 milhões são oriundos dos trabalhos e contratos da modelo
50

. 

A força do sonho de ser modelo também foi possível constatar nas conversas 

informais realizadas no último movimento exploratório que ocorreu durante as seletivas 
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 A Azure Models foi fundada em 1999 e, segundo o perfil da empresa no Facebook, já agenciou mais de 

cinco mil modelos. 
49

 Gisele ocupava o 16º lugar neste ranking da revista Forbes, de 2006, com uma fortuna de US$ 70 

milhões. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/ilustrada/ult90u67710.shtml Acesso em: 

02/02/07. 
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 Disponível em: 

http://gente.ig.com.br/gisele+bundchen+e+tom+brady+o+casal+mais+bem+pago+do+mundo/n15971715

56329.html. Acesso em: 24/10/11. 
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de Porto Alegre do concurso Menina Fantástica 2012
51

. As inscrições eram realizadas 

num ônibus que percorria as principais cidades do país. Durante as três horas que se 

permaneceu no local, centenas de garotas (a grande maioria acompanhada das mães) 

formavam fila, aguardando a entrada no veículo para entregar sua ficha de inscrição, 

responder a poucas perguntas e desfilar para a equipe de seleção. Este exploratório 

também teve o objetivo de fazer contatos com garotas que aceitassem participar da 

segunda fase da pesquisa. Conversou-se com 20 candidatas e três mães neste dia, 

buscando explorar a participação da família e as perspectivas sobre o futuro, caso 

ganhassem o concurso. Alguns casos em particular chamaram a atenção: as irmãs que 

vieram de São Sebastião do Caí
52

, escondidas dos pais para que uma delas pudesse se 

inscrever. As duas faltaram aula, pegaram um ônibus até metade do caminho e depois o 

trensurb, pois uma passagem de ônibus direto até a capital era muito caro para as duas. 

A garota já havia se inscrito há dois anos, mas como chorou muito por não ter sido 

selecionada, o pai a proibiu de participar novamente, por isso as duas vieram escondidas 

da família. Outro caso que não contava com a aprovação do pai era de uma menina de 

16 anos, de Canoas, que estava acompanhada da mãe. Por ser cristão, o pai não 

concordava com a participação, mas a mãe a trouxe mesmo assim, pois o seu sonho de 

adolescente era ter sido modelo, o que não ocorreu em função do casamento
53

. Mãe e 

filha vieram bem preparadas para a seleção: lanches, bebidas, guarda-chuva, roupas e 

sapatos extras pra qualquer imprevisto e inclusive uma chapinha para alisar o cabelo da 

menina, caso chovesse e a umidade estragasse o penteado. 

Embora se tenha citado dois casos que não contavam com a aprovação do pai 

para o projeto de ser modelo, pelas pistas coletadas no somatório de movimentos 

exploratórios, estes casos são exceções. A presença das mães nas seleções para modelos 

é uma realidade confirmada por profissionais de agências, é o que atesta Miguel, 

profissional da Mega Models com quem se conversou durante a seleção do Menina 

Fantástica 2012, em Porto Alegre. Uma das mães presente no local demostrou o 

entusiasmo do envolvimento familiar: ela já viajou com a filha de 16 anos por 38 horas 

num ônibus lotado de candidatas que saiu de Porto Alegre para peregrinar por várias 
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 A etapa Porto Alegre ocorreu no dia 05/10/12. Disponível em: http://fantastico.globo.com/menina-
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fila/ Acesso em: 06/10/12. 
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 Cidade a 70km da capital, com pouco mais de 20 mil habitantes. 
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 Essa pista, em particular, é importante para a construção da hipótese de trabalho, mais a frente 

enunciada. 
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agências de São Paulo. Também já levou a filha para fazer um curso de modelos. 

Questionada sobre a intensidade do desejo da garota, respondeu que “sozinha ela não 

vai muito atrás de nada”, é ela quem precisa incentivar, e confirmou que muita vezes o 

sonho é mais da mãe do que da filha. 

Diante de tantas pistas que apontavam para a perspectiva de sonho que a profissão 

se configura para algumas garotas, viu-se a necessidade de incorporá-la ao projeto. Para 

trabalhar teoricamente essa questão, buscou-se a noção de projeto, pois em muitas 

famílias o desejo adolescente (e também familiar) é vivido com vistas a realizar um 

projeto de vida. Isso em função dos investimentos realizados em alguns casos, como a 

confecção de books fotográficos, visitas a agências de modelos, cursos na área e 

tratamentos de beleza para uma aproximação maior ao padrão vigente.  

 Gilberto Velho toma por base o trabalho de Alfred Schutz e argumenta que a 

noção de projeto envolve “uma conduta organizada para atingir finalidades específicas 

[considerando também o] campo de possibilidades como dimensão sociocultural, 

espaço para a formulação de projetos” (VELHO, 1999, p.40) (grifos do autor). 

No caso das garotas entrevistadas, este projeto pode ser individual e/ou 

compartilhado e buscado pela família, como no caso de uma menina de onze anos que 

desde os quatro já realiza trabalhos como modelo. A mãe seguidamente sugere que a 

filha passe cremes no cabelo por considerá-lo muito seco e incentiva a filha a “se 

cuidar”. E o pai, que esteve ao lado dela durante a entrevista, declarou que a família 

acompanhou o desejo da menina desde o início e que ele ou a mãe a acompanham nos 

testes e nos trabalhos de modelo. O trecho abaixo demonstra o envolvimento familiar: 

 

Desde pequena que ela queria, ela sempre teve todo o apoio. Se é a 

vontade dela, né? Desde que não deixe subir pra cabeça. Foi fazer o 

curso [de modelos]. Sem deixar emagrecer muito, deixar de se 

alimentar. Eu acho certo, ela pra ser modelo tem que ser conforme... 

se alimentando decentemente. Então a gente tenta instruir ela, né? (Pai 

de Cássia, modelo de 11 anos) 

 

Tem-se aqui mais uma contribuição à articulação orgânica entre prática e teoria, 

possibilitada pela exploração do objeto concreto que guiou a busca e adoção dessa 

perspectiva teórica para tratamento da questão. A perspectiva de projeto também foi 

adotada para trabalhar um dos objetivos firmados para a pesquisa, quando intenciona-se 

compreender como a mídia pode (re)ordenar as perspectivas de futuro familiar a partir 
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do sonho de pertencer ao campo midiático das jovens que buscam a carreira de modelo 

e do projeto de vida que pode ser configurado a partir dele. 

O tratamento dos dados construídos nessa segunda exploração empírica também 

implicou num importante reordenamento do projeto de pesquisa, inicialmente focado na 

análise da recepção de algum produto midiático com conteúdo sobre modelos que fosse 

relevante para o grupo investigado, incluindo também a análise deste produto
54

. 

Entretanto, como não houve nenhum produto midiático específico que tenha sido 

apontado nas pesquisas exploratórias como fundamental para a construção de sentidos 

acerca da profissão de modelo e, como se pôde perceber um atravessamento 

plurimidiático no que diz respeito à busca de referenciais sobre a carreira de modelo, 

abandonou-se a ideia de um estudo de recepção. E essa reconfiguração só foi possível 

diante das reflexões suscitadas pelas pesquisas exploratórias que contribuíram com o 

amadurecimento do desenho investigativo, como sugere a proposta de Bonin (2012). 

Desta forma, a perspectiva do consumo cultural foi se apresentando como mais 

adequada e as pistas dos movimentos exploratórios levaram a adoção do pressuposto de 

que a trajetória de consumo midiático familiar possa contribuir para a construção do 

desejo de ser modelo das adolescentes, conformando assim o sonho de pertencer a esse 

universo, bem como a ideia que fazem da profissão. Assim, essa perspectiva 

apresentou-se como relevante para a investigação tanto pelo breve resgate do consumo 

familiar que se buscará realizar em nível diacrônico, bem como do aprofundamento 

acerca dos usos dos referenciais de beleza feminina realizado pelas adolescentes que 

sonham em ser modelo, em nível sincrônico. 

Focalizando a participação dos movimentos exploratórios, inclusive, construiu-

se a hipótese de trabalho, aventando assim que, juntamente com o consumo de 

conteúdos sobre as modelos profissionais e sobre os padrões midiáticos de beleza 

feminina, a instituição familiar, principalmente a figura da mãe – que pode estar 

projetando um desejo seu na figura da filha –, também contribua para a configuração do 

desejo de ser modelo das jovens, colocando-se as duas, mídia e família como 

importantes mediações, nos termos de Martín Barbero (2003), na busca pela profissão.  
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 Nesta fase inicial, inferia-se que alguma revista feminina adolescente ou mesmo adulta seria apontada 

como importante fonte nas pesquisas exploratórias. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste texto, pretendeu-se discutir a importância e contribuição dos movimentos 

exploratórios realizados e as pistas empíricas deles advindas para construção de um 

projeto de pesquisa que envolve o consumo dos padrões midiáticos de beleza feminina e 

o sonho adolescente de ser modelo profissional. Tomou-se por base, principalmente, a 

reflexão de Bonin (2008, 2012) sobre a prática da pesquisa exploratória como estratégia 

de aproximação, acercamento e reflexão para construção de uma pesquisa em suas 

várias instâncias: objeto, problema, objetivos, problematização teórico-metodológica e 

instrumentos de pesquisa.  

Como base no caso concreto apresentado, as ações de exploração contribuíram 

para todas as instâncias citadas, em maior ou menor grau. Diante das pistas recolhidas e 

da sua devida incorporação ao projeto, destaca-se a participação ativa da família na 

busca pelo sonho de ser modelo e, inclusive, a opção em empregar o termo “sonho”, 

pois ele atravessa o discurso dos sujeitos investigados. Outro resultado importante foi a 

reconfiguração do projeto inicial, focado numa análise da recepção de revistas 

femininas voltadas ao público adolescente, para a construção de um projeto de pesquisa 

que focalize o consumo sincrônico e diacrônico de referenciais midiáticos de aparência 

feminina dentro das famílias das jovens que sonham em ser modelo. O uso da técnica da 

entrevista semi-estruturada também foi positivo nas explorações empreendidas, 

permanecendo como principal técnica na articulação multimetodológica que se está 

articulando para a pesquisa sistemática.  

Embora opte-se aqui pelo emprego dos termos pesquisa exploratória e sistemática 

para designar momentos distintos de contato com o campo, entende-se que a primeira é 

parte integrante da pesquisa principal, a partir do momento que ajuda a configurá-la. 

Portanto, vê-se a prática exploratória como enriquecedora e não restrita a 

pesquisas da área de recepção e consumo, pois fontes documentais, pesquisas anteriores, 

produtos midiáticos, entre outros podem se constituir de importantes espaços de 

investigação preliminar para construção de pesquisas. 

E, tomando por base a síntese de Bonin, para quem a metodologia, pensada no 

concreto da pesquisa, pode ser tomada como “construção pensada, refletida dos objetos” 

(2012, p. 3), a pesquisa exploratória é uma forte aliada na edificação de uma pesquisa, 

no momento em que abre espaço para o descortínio do objeto concreto, ajudando a 

configurá-lo com atenção às suas nuances e demandas.  
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Acesso aos Meios de Comunicação na Comunidade Quilombola “Tapuio”, 

no Piauí
1
 

 
Tamires Ferreira Coêlho

2
 

 

RESUMO: Este artigo traz alguns resultados de uma pesquisa feita na comunidade quilombola 

Tapuio, no Sudeste do Piauí (Nordeste do Brasil), no que concerne ao acesso desse grupo às mídias. 

Para tanto, foi necessária uma imersão na comunidade, na busca por fazer um resgate histórico e 

compreender melhor o contexto em que esses sujeitos vivem. Foi imprescindível analisar relatos dos 

quilombolas, baseando-se na concepção de relato de vida de Bertaux (2005). A partir desta pesquisa, 

é perceptível que a democratização do acesso aos meios de comunicação ainda é uma utopia, já que 

comunidades no interior do Brasil, como Tapuio, ainda não são consideradas por algumas emissoras 

como público consumidor de produtos midiáticos televisivos, de forma que seus habitantes sentem-

se parcialmente isolados ou com suas necessidades comunicacionais negligenciadas. 

 

Palavras-chave: Tapuio; Comunidade; Meios de Comunicação; Acesso; Quilombo. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A proposta deste artigo é apresentar alguns resultados de uma pesquisa exploratória – 

que não se deu por encerrada – cujo objetivo foi fazer um resgate histórico e comunicacional 

da comunidade quilombola Tapuio, no Sudeste do Piauí. A partir de uma contextualização 

sobre a comunidade supracitada e o acesso desse grupo quilombola aos meios de 

comunicação, aliada a um estudo de inspiração etnográfica que inclui relatos de vida de 

integrantes da comunidade pesquisada, refletimos sobre o alcance da “comunicação 

democratizada” a que muitos estudos comunicacionais se referem. 

 Há um interesse particular na possibilidade de descobrir e difundir um pouco mais da 

cultura piauiense a partir do estudo de lacunas deixadas por historiadores e comunicadores 

piauienses, centrados sobretudo nos processos comunicacionais estabelecidos nos grandes 
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centros do estado. A obra tem sua relevância social, na contribuição com o registro da 

memória histórico cultural de um povo. E, dessa forma, entende-se aqui que preservar os 

modos de dizer de um povo podem também implicar em não adaptar as falas e expressões à 

norma culta da língua, de forma a intensificar a experiência dos movimentos exploratórios 

de pesquisa com os sujeitos da comunidade quilombola Tapuio.  

 A comunidade quilombola supracitada localiza-se em uma região semiárida do 

Nordeste brasileiro na qual vivem cerca de 30 famílias. São 550 hectares que não se 

resumem ao chão seco, aos pés de algaroba que alimentam os animais em tempos de 

estiagem, às estradas de chão batido que enchem-se de lama no curto período chuvoso do 

Sudeste do Piauí, mas abrigam uma comunidade de cultura forte, de tradições preservadas, 

de muita história e de uma identidade ímpar que brotou no Sertão piauiense e foi 

denominada “Tapuio”. Manifestações culturais como o reisado, os benzedores e as lendas 

populares são alguns dos pontos atrativos do deslocamento de pessoas para a comunidade. 

 Poucos brasileiros, inclusive piauienses, conhecem Queimada Nova – uma cidade 

localizada a mais de 500 quilômetros de distância ao Sul da capital Teresina –, por isso, 

poucos sabem sobre as riquezas naturais e culturais que esse pequeno município guarda, 

sobretudo em relação à história e às tradições mantidas por seus habitantes em diversas 

comunidades, quilombolas ou não. Foi lá que os “Negros do Tapuio” – como eram 

chamados há até bem pouco tempo atrás – fixaram-se desde o século XIX. 

 Até a comunidade Tapuio ser fundada, há muita história para ser contada a quem 

visita a região. E até esse pedaço de chão tornar-se uma comunidade quilombola 

reconhecida muitas lutas foram travadas, contra a burocracia dos órgãos públicos e contra os 

embates culturais de um país que, mesmo sendo genuinamente fruto de um entrecruzamento 

sociocultural, ainda convive com o preconceito. Preconceito esse que, ironicamente, 

prejudica mais da metade de sua população – que tem sangue negro nas veias. 

 

2. ORIGEM, MEMÓRIA E PERTENCIMENTO À COMUNIDADE 

 A comunidade Tapuio foi reconhecida como quilombola porque, entre outras 

características, é uma região cuja história e identidade estão associadas aos primeiros negros 

que ali viveram. Essas terras eram, até então, despovoadas. Mas, dentre as mais de 180 

comunidades quilombolas regularizadas hoje no Brasil, o que torna essa comunidade 

piauiense diferente? 
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 Embora os quilombos tenham sido originados por escravos que conseguiram fugir 

das fazendas, de senhores de engenho, de capitães do mato que os perseguiam, e tenham 

sido formados para abrigar outros negros fugitivos, a história do Tapuio começou com dois 

negros libertos, que curiosamente foram criados por famílias brancas.  

Os remanescentes de quilombos são considerados os grupos que 

desenvolveram práticas de resistência na manutenção e reprodução de seus 

modos de vida característicos de um determinado lugar, cuja identidade se 

define por uma referência histórica comum, construída a partir de vivencias 

e valores partilhados. Desse modo, eles constituíram grupos étnicos. O 

conceito de “quilombo” foi ressemantizado por estudiosos da questão 

quilombola, e a ideia de “quilombo”, representado pelo Quilombo dos 

Palmares, ficou no passado dos livros de história. Com relação à 

ampliação histórica do conceito de quilombo, ele foi alargado de forma a 

contemplar um campo mais amplo e diversificado das chamadas 

“comunidades rurais negras”, na qual incluem as comunidades que tiveram 

origem de fato nos antigos quilombos, ou compra de terras pelos negros 

libertos ou forros, da doação de terras pelos antigos senhores, de posse 

pacífica de terras abandonadas pelos escravos e terras doadas aos santos 

entre outras situações fundiárias (GIACOMINI, 2011, online, grifo da 

autora). 

 

 Dionísio e Brígida. Um casal que, mais que fundador de uma comunidade inteira e 

de uma história profundamente ligada à história piauiense contada por famílias tradicionais, 

está no imaginário popular da região de Queimada Nova-PI. Não há como falar de memória 

ou história no Tapuio sem mencionar os nomes desses primeiros moradores, quando Tapuio 

ainda se chamava “Bela Vista”. 

 Maria de Lourdes dos Santos (bisneta de Brígida) e seu marido Sebastião Simplício 

dos Santos, mais conhecido como “Bastim”, são moradores do Tapuio e contam um pouco 

da trajetória dos fundadores dessa comunidade: 

O Dionísio, que é o primeiro morador daqui, marido de Brígida, ele num 

era daqui mesmo. Ele veio... era brasileiro... parece que era do pessoal da 

Vagem Cumprida. Ele não era daqui, agora ele era criado por Doutor da 

Barra, que era um branco que tinha aí [explica referindo-se a Raimundo 

Nonato Rodrigues Coelho, o fazendeiro que criou Dionísio]... E aí, 

Dionísio disse que ele arrumou aqui o Tapuio porque ele trabalhava a 

semana lá e nos domingos, aí eu acho que Doutor comprou esse pedacinho, 

arrumou essa terra pra ele e começou a cercar a propriedade nos domingo. 

Ele trabalhava dia de domingo. Ele trabalhava durante a semana lá. No 

domingo, ele vinha trabalhar aqui na propriedade. E aí, Brígida eu acho 

que era criada de Totonho [refere-se a outro fazendeiro da região], que eles 

se conheceram lá, aí casaram. Os primeiros morador aqui foi eles dois 

(SANTOS, Sebastião Simplício; 2011). 

 

 De acordo com Inácio Adriano dos Santos (2011), tanto o patriarca quanto a 

matriarca da família que se estabeleceu inicialmente no Tapuio eram criados de confiança –
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conhecidos como “negros de varanda” –, e não cativos. De forma que seu casamento foi 

organizado segundo os costumes das famílias brancas tradicionais da época, século XIX, 

segunda metade dos anos 1800:  

O velho não judiava dele não. Dionísio mais Brígida foram criados todos 

dois aí na Barra, um por Doutor, outro por Totonho. Antigamente, naquelas 

época, você criava porque era na época que se dizia que era cativeiro, mas 

eles foram criado ali e aí ficaram morando. Como a pessoa tinha aqueles... 

os 'negros de varanda' né, que morava ali. De confiança mesmo. Morava lá. 

Felizmente, isso aqui, só tinha roça lá na Barra e acho que lá no Gavião. Já 

quando surgiu, porque naquela época pra você casar não tinha que... não 

era você que escolhia as noiva, eram os velhos que escolhiam... Doutor 

mais Totonho já escolheram Dionísio pra casar com Brígida. Pronto. Aí 

fizeram o casamento e ficaram morando lá na Barra. Mas aí então tinha que 

caçar o lugar deles morar né?! Aí ele disse que era pra comprar esse terreno 

aqui. Eles compraram, e não foi nem eles que compraram... assim... Doutor 

comprou o terreno e passou pro Dionísio. E eles ficaram trabalhando. 

Trabalhava lá direto, Dionísio pra Doutor, e Dionísio só trabalhava pra ele 

nos dias de domingo, ele fazia as coisas dele só no dia de domingo. Mas 

eles era umas pessoas zeladas lá. Ele só veio pra aqui quando ele cabou de 

pagar o terreno, que Doutor disse que já tava pago, aí ele veio fazendo os 

servicinhos dele, aí é que ele veio morar aqui (SANTOS, Inácio Adriano; 

2011). 

 

 A identidade forte das comunidades quilombolas leva a uma tendência de 

reconhecimento e de sentimento de pertença muito grande desses povos. Stuart Hall (2003, 

p.08) analisa as identidades culturais como aspectos identitários que “surgem do nosso 

'pertencimento' a culturas étnicas, raciais, lingüísticas, religiosas e, acima de tudo, 

nacionais”. Lúcia Oliveira (2010, n.p.), além de relacionar a identidade cultural ao 

compartilhamento de “patrimônios comuns” (língua, religião, artes, trabalho, esportes, festas 

etc), acrescenta que ela é um “processo dinâmico, de construção continuada, que se alimenta 

de várias fontes no tempo e no espaço”. “O problema da identidade resulta principalmente 

da dificuldade de se manter fiel a qualquer identidade por muito tempo” (BAUMAN, 1998, 

p.155). 

 No entanto, nem todos têm uma noção clara do que representa ser quilombola no 

Tapuio. Mesmo assim, é impossível não perceber que a maioria dos moradores das terras de 

Dionísio sente imenso orgulho de ser quilombola, e de ser reconhecida como tal.  

Eu vejo que a gente tem mais um valor e vejo também o pessoal, quando 

conversa com a gente, muita gente diz 'Ele é do quilombo'. E vejo muita 

gente também querendo entrar pra comunidade quilombola... Às vezes 

gente branco, às vezes procura como é que faz pra participar da 

comunidade. E eu digo que a gente tem mais valor, pelo menos pra 

sociedade, aí eles vê a gente com outros olhos (SANTOS, Sebastião 

Simplício; 2011). 
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Eu mesmo me sinto assim... como uma cidadã. Reconhecida como 

cidadona, como pessoa, como valor... a altura do meu valor como 

quilombo, como negra – que sempre foi desconhecida na história, na vida, 

no emprego, no trabalho, na sociedade. A gente não era ninguém. E hoje eu 

vejo isso, que hoje nós já temos esse valor, que o que basta mais acho que é 

se agrupar mais, unir mais e recriar mais, pra que não deixe essa história 

ficar só por aí (SANTOS, Maria de Lourdes, 2011). 

 

 O orgulho em ser negro é bastante evidente na comunidade, orgulho da descendência 

forte aliado a uma expectativa de um tratamento não diferenciado. Os quilombolas do 

Tapuio deixam claro que não querem um tratamento superior, mas igual ao de outras 

comunidades, sobretudo quanto aos direitos. 

Eu vejo assim que... sinto um orgulho em ser negro não porque eu quero 

ser melhor do que alguém, hoje eu sou mais importante... não. Mas por eu 

ser também uma pessoa vista na sociedade. Uma pessoa que tem o mesmo 

respeito e o mesmo valor hoje que uma pessoa humana. E hoje eu sei que 

hoje eu já tenho esse respeito. Já sou reconhecido como um quilombola, 

como uma pessoa negra que tem os mesmos direito e os mesmo valor que 

outras pessoas da sociedade. Mostra assim que a gente também é 

importante na sociedade. A gente ser reconhecido é importante, ser 

quilombola é ser uma coisa... valorizada, como qualquer uma outra pessoa, 

como a gente não era anteriormente, né? Na história dos antepassados da 

gente era bem diferente do que a gente vê hoje. Eles contavam muitos 

erros, e graças a Deus eu não cheguei passar por isso, mas é uma história 

muito sofrida... eles sofreram muito. Hoje a gente não sofre nem a metade, 

não chega nem à metade do que eles sofreram e hoje a gente é reconhecido 

(SANTOS, José Sebastião; 2011). 

 

 A história da comunidade é o fio condutor das mudanças, do reconhecimento e da 

necessidade de firmar-se. Para ser reconhecido enquanto quilombola, o grupo teve que 

realizar um apanhado histórico, um levantamento de dados, um resgate de aspectos culturais. 

Marcos Palacios (1996, p.12) caracteriza a comunidade a partir de elementos como a 

ligação, o sentimento de pertencimento que une o grupo: “O sentimento de pertencimento 

levaria, então, a um caráter cooperativo no interior da comunidade. E mais, levaria (ou 

poderia levar) à ação organizada e ao delineamento de um projeto comum”, explica o autor 

supracitado, para quem “não pode haver comunidade (seja de que tipo for) sem a presença 

do sentimento de pertencimento” (PALACIOS, 1996, p.13).  

  Esse fio condutor histórico está intrinsecamente relacionado à memória da 

comunidade, a qual “parece ser um fenômeno individual” na visão de Pollak (1992, p.201),  

mas que também – segundo este mesmo autor – perpassa uma construção coletiva e social, 

“como um fenômeno construído coletivamente e submetido a flutuações, transformações, 

mudanças constantes” (1992, p.201).  
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 De acordo com Pollak (1992), entre os elementos que constituem a memória estão os 

acontecimentos vividos pessoalmente – o que é bastante perceptível nos relatos dos 

quilombolas do Tapuio, tanto quanto os “acontecimentos vividos por tabela” – que seriam 

aqueles vividos pela comunidade do Tapuio, que é a coletividade a qual esses sujeitos 

pertencem. Ao mencionar as origens da comunidade e os episódios relacionados ao 

casamento de Dionísio e Brígida, os sujeitos entrevistados durante a pesquisa falam com 

uma propriedade não de quem presenciou os fatos (até por uma questão de impossibilidade 

cronológica), mas de quem reproduz acontecimentos relevantes para aquele povo, de quem 

tem uma propriedade de fala proveniente da história reproduzida oralmente: “É 

perfeitamente possível que, por meio da socialização política, ou da socialização histórica, 

ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação com determinado passado, tão forte 

que podemos falar numa memória quase que herdada” (POLLAK, 1992, p.201). Esses 

fenômenos que geram a memória quase herdada, seriam acontecimentos suficientemente 

importantes a ponto de serem transmitidos “ao longo dos séculos com altíssimo grau de 

identificação”, como menciona Pollak, remetendo a Philippe Joutard (POLLAK, 1992, 

p.201). 

 Tanto os personagens históricos (Dionísio, Brígida, seus filhos) quanto as pessoas 

que vivem atualmente no Tapuio são constituintes da memória da comunidade quilombola. 

É interessante notar que não é necessário que esses personagens/pessoas tenham convivido 

para ser estabelecida uma relação identitária entre eles. 

 

Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno 

construído social e individualmente, quando se trata da memória herdada, 

podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita 

entre a memória e o sentimento de identidade. Aqui o sentimento de 

identidade está sendo tomado no seu sentido mais superficial, mas que nos 

basta no momento, que é o sentido da imagem de si, para si e para os 

outros. Isto é, a imagem que uma pessoa adquire ao longo da vida referente 

a ela própria, a imagem que ela 

constrói e apresenta aos outros e a si própria, para acreditar na sua própria 

representação, mas também para ser percebida da maneira como quer ser 

percebida pelos outros. […] 

Podemos portando dizer que a memória é um elemento constituinte do 

sentimento de identidade,  tanto individual como coletiva, na medida em 

que ela é também um fator extremamente importante do sentimento de 

continuidade e de coerência de uma pessoa ou de um grupo em sua 

reconstrução de si (POLLAK, 1992, p.204). 
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3. DEFINIÇÕES METODOLÓGICAS 

 O presente estudo, de inspiração etnográfica e fruto de experiências exploratórias, 

utilizou-se de ferramentas metodológicas como entrevistas, relatos de vida e pesquisa 

bibliográfica para apreender dados e poder interpretá-los.  Foi preciso deslocar-se ao Tapuio, 

cujo acesso não é muito fácil, e procurar moradores, informações e vestígios que pudessem 

nos ajudar a construir um retrato comunicacional dessa comunidade. Nem todos os 

quilombolas foram inteiramente receptivos à pesquisa, pois alguns lançaram olhares 

desconfiados ao objetivo do estudo. No entanto, os habitantes que nos receberam em suas 

casas – e se dispuseram a conversar e relembrar histórias, lendas e aspectos culturais do 

grupo –, foram bastante cordiais e figuram como personagens imprescindíveis à realização 

dos movimentos exploratórios. 

 Guber (2004, p.210) menciona a importância da presença direta do investigador em 

campo, para evitar que uma visão etnocêntrica não seja disseminada na pesquisa e nos 

resultados obtidos pelo pesquisador. A teórica explica que, na entrevista, o investigador 

formula perguntas e aproveita-se das respostas para transformar seus novos 

questionamentos, ao passo que “categorías y conceptos, prioridades e intereses del 

investigador se mantienen pero se relativizan” (GUBER, 2004, p.215). Posto isso, 

utilizamos um roteiro de entrevistas na pesquisa da comunidade do Tapuio que não foi 

rigorosamente seguido, já que, a cada entrevista eram descobertos novos e interessantes 

aspectos para a análise e surgiam novas inquietações – sem perder de vista os objetivos 

iniciais da pesquisa e, concomitantemente, acrescentando questionamentos pertinentes que 

porventura iam surgindo nos movimentos exploratórios. 

 A partir da perspectiva etno sociológica de Bertaux (2005, p.36), consideramos nesta 

pesquisa que o relato de vida existe desde o momento em que um sujeito conta suas 

experiências vividas a uma outra pessoa, seja ela pesquisadora ou não. Assim, essas 

narrativas auxiliam o investigador na compreensão das formas de relacionamento e de 

significação dos sujeitos analisados.  

 Dessa forma, é interessante perceber a organização temporal em que os fatos são 

contados pelos sujeitos: “Puesto que un relato de vida cuenta la historia de una vida es 

normal que se halle estructurado en torno a una sucesión temporal de acontecimientos y de 

situaciones derivadas de ellos” (BERTAUX, 2005, p.37, grifo do autor). No estudo da 

comunidade do Tapuio, foi comum perceber uma organização cronológica dos fatos e 

histórias nas entrevistas e nos relatos de cada sujeito. 
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4. ACESSO AOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA COMUNIDADE 

TAPUIO 

 Em uma comunidade em que o uso de animais como transporte ainda é comum, de 

forma brusca, percebe-se o contraste entre a quantidade assustadora de motocicletas nas 

estradas de chão precárias e de aparelhos televisivos ligados nas casas simples e humildes. 

Houve uma expansão no que concerne ao acesso aos meios de comunicação, com a chegada 

da energia elétrica por volta de 2004. A comunidade do Tapuio foi uma das primeiras 

comunidades rurais do Piauí a ser contemplada com eletricidade e quase todas as casas 

passaram a ter aparelhos de televisão.  

 “Nem todo mundo só não tem rádio e televisão porque hoje, devido a televisão, o 

pessoal tão querendo mais é a televisão. Mas é poucas pessoas que não têm seu radinho 

dentro de casa. Eu mesmo tenho um radinho dentro de casa” (SANTOS, Maria de Lourdes; 

2011). Dessa forma, percebemos que mesmo com a preferência pela televisão, o principal 

veículo de comunicação no Tapuio e nas cidades da região é o rádio, tendo em vista sua 

abrangência e o direcionamento ao público com informações locais, e que os próprios 

habitantes da comunidade têm consciência desses usos midiáticos e de suas limitações. 

 Tendo em vista a importância do veículo radiofônico e o fato de a rádio mais 

próxima estar localizada na cidade de Queimada Nova, há um projeto para concessão de 

uma rádio à comunidade, mas que, segundo entrevista de Marinei Maria dos Santos (2011), 

ainda não foi liberado, como tantos outros projetos semelhantes Brasil afora. Ocorre que, no 

Brasil, há atualmente poucas rádios comunitárias legalizadas, já que o processo de 

concessão às rádios é lento e burocrático. Considerando-se aqui a função de uma rádio 

comunitária – cujo objetivo é informar e divulgar conteúdo voltado às necessidades da 

comunidade na qual está inserida, priorizando informações culturais de relevância local –, é 

evidente que a contribuição desta rádio seria de grande importância para essa comunidade 

quilombola. 

 O Ministério das Comunicações define rádio comunitária como 

[…] um tipo especial de emissora de rádio FM, de alcance limitado a, no 

máximo, 1 km a partir de sua antena transmissora, criada para proporcionar 

informação, cultura, entretenimento e lazer a pequenas comunidades. 

Trata-se de uma pequena estação de rádio, que dará condições à 

comunidade de ter um canal de comunicação inteiramente dedicado a ela, 

abrindo oportunidade para divulgação de suas idéias, manifestações 

culturais, tradições e hábitos sociais (MINISTÉRIO DAS 

COMUNICAÇÕES, online). 
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 A possibilidade de acesso à telefonia móvel também foi algo bastante importante, do 

ponto de vista estrutural para a comunicação entre os integrantes do Tapuio, ampliando as 

possibilidades de contato com outras regiões e com o mundo. Porém, é necessário ressaltar 

que o acesso à telefonia móvel é monopolizado, havendo pouca ou nenhuma opção quanto à 

escolha de operadora telefônica.  

 No entanto é necessário ressaltar que se, por um lado, alguns meios de comunicação 

estão mais acessíveis, por outro lado ainda há um grande atraso em relação ao acesso à 

internet na comunidade. Para quem precisa utilizar a internet, é necessário percorrer alguns 

quilômetros na estrada de chão batido até Queimada Nova (município mais próximo) para ir 

a uma lan house.  

 A agricultora e quilombola Marinei Maria, que participou recentemente de um 

intercâmbio de 12 dias na Espanha e na França, através do Movimento dos Pequenos 

Agricultores (MPA) com outros quatro agricultores piauienses, mostrou seu olhar de 

estranhamento quanto ao acesso à internet em sua região: 

Nós essa semana ficamos cinco dias fora, nós fomos fazer um intercâmbio 

na Espanha, né?! E uma das coisas que eu mais me surpreendi lá é que todo 

agricultor, toda pessoa que mora numa roça tem internet em casa. Vender 

carne, ou leite, ou queijo?! Eles vendem na internet! (risos) Quando é que a 

gente vai ter um avanço desses? (SANTOS, Marinei Maria; 2011). 

 

 Além disso, as emissoras televisivas piauienses não se preocupam em difundir 

conteúdo local para essas cidades e suas comunidades (como Queimada Nova e Tapuio, 

respectivamente), pelo menos não há preocupação desligada de interesses político 

comerciais. Assim, os habitantes do Tapuio podem ligar sua televisão, mas não poderão ver 

o noticiário de Teresina, não poderão acompanhar as notícias do estado – contribuindo para 

o isolamento dos piauienses em seu próprio estado. “Aqui no mato, nós temos muita 

preocupação porque a TV aqui não tem o canal de Teresina. Tem muita dificuldade. A gente 

fica vendo as coisas por fora e o Piauí isolado”, enfatiza Inácio Adriano (2011).  

Eu tinha mais vontade é que aqui criasse era sinal pra gente ver Teresina. 

Não sei porquê... pega não! Um dia desse eu vi, quando termina o jornal de 

notícia, aí tem um programa que chama 'Tudo a ver' na televisão... aí um 

dia desse eu vi uma repórter que foi fazer um trabalho em Teresina e tava 

passando na televisão. Quando chegou lá, fizeram a roda pra ela e 

dançaram muito o Cavalo Piancó. Era em Amarante que ela tava... E ela 

dançando o Cavalo Piancó e o pessoal de lá mostrando uns artesanato, um 

monte de mulher mostrando uns artesanato que elas constrói lá. E era tanta 

toalha bonita... Tanta coisa que eu falei bem assim: 'Oh, Zé! A gente vê 

Teresina bem assim... lá pelo alto. Uma coisa que foi lá'. Por causo que 
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aqui não tem sinal pra gente ver. A gente vê o Piauí a nível nacional.[...] 

Teresina, nós podia ver tudo aqui né? (SANTOS, Maria de Lourdes; 2011). 

 

 Assim, mesmo com a cobrança por parte dessa e de outras comunidades por uma 

democratização da informação no Piauí, é perceptível que, a depender das emissoras 

televisivas, muitos piauienses permaneceriam parcialmente “isolados” e alheios em relação 

ao que acontece no próprio estado em que residem, mesmo com algum acesso aos meios de 

comunicação. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O Tapuio tem uma cultura muito rica, embora ainda pouco visibilizada 

midiaticamente e até mesmo como patrimônio cultural do próprio estado do Piauí. A origem 

da comunidade e sua trajetória histórica até os dias atuais conta muito da história deste 

estado e ajuda a elucidar algumas lacunas sobre a formação cultural piauiense. Os meios de 

comunicação além de serem imprescindíveis ao desenvolvimento e sociabilidade do Tapuio 

com outros povos, poderiam aproveitar da riqueza cultural desse povo e explorá-lo 

positivamente, no sentido de divulgar suas manifestações populares e contribuir com o 

interesse e potencial turístico da região.  

 Conhecer uma comunidade e ter a oportunidade de aproximar-se de seus habitantes é 

um meio eficaz de captação de informações, além de configurar-se como uma experiência 

excepcional. Mas, para tanto, é necessário tratar o objeto de pesquisa com uma curiosidade 

que não se restringe ao exótico e ao primitivo, mas considera um grupo de pessoas enquanto 

um sistema complexo e singular de apropriações e significações. 

 Apesar de o Tapuio ter tido o benefício da instalação de rede elétrica há vários anos e 

de seus habitantes serem telespectadores assíduos, a comunidade não está satisfeita com o 

acesso à TV por uma série de fatores: desde o sinal que às vezes apresenta problemas, até a 

quantidade limitada de canais e, principalmente, a ausência de programação local que atenda 

às necessidades dessa população. 

 Assim, mesmo tendo acesso à televisão, o veículo comunicacional mais próximo 

desse grupo de remanescentes quilombolas continua sendo o rádio, já que mostra conteúdo 

mais próximo desses sujeitos, e acaba configurando-se, consequentemente, como meio mais 

útil às necessidades dos moradores do Tapuio. Afinal, não adianta ter o aparato técnico e ele 

não atender às necessidades dos sujeitos.  
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 O fato de as emissoras televisivas piauienses não se preocuparem em difundir 

conteúdo local para outras regiões do Piauí porque estão polarizadas no entorno da capital é 

algo que prejudica a disponibilidade de conteúdo e incentiva a segregação dentro de um 

mesmo estado. O acesso mais facilitado a notícias e conteúdo disponíveis em programas de 

circulação nacional do que conteúdo local é uma lógica que obedece a princípios comerciais 

das empresas de comunicação e não levam em conta o princípio de proximidade em relação 

aos interesses desses consumidores. Isso pode influenciar até mesmo no sentimento de 

pertencimento dessas comunidades em relação à identidade do estado. 

 O acesso à telefonia móvel é algo que precisa ser bastante aperfeiçoado na região do 

Tapuio, devido ao monopólio de algumas empresas do ramo, bem como deve ser melhorado 

o acesso da população à internet. O fato de as comunidades quilombolas preservarem sua 

história e sua cultura não quer dizer que elas queiram estar isoladas ou distantes de outras 

comunidades, até porque os meios de comunicação podem potencializar as interações do 

Tapuio com diversas outras comunidades – quilombolas ou não.  

 O direito à comunicação é uma garantia de todos, mas infelizmente ainda não é 

respeitado no Brasil, principalmente em comunidades rurais afastadas de grandes 

metrópoles, como Tapuio. E a democratização do acesso aos meios comunicacionais, apesar 

de necessária, ainda limita-se à teoria. 
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RESUMO: O artigo se trata das reflexões iniciais, a partir primeiras entradas em campo, da pesquisa 

empírica no quilombo urbano da Família Silva, na cidade Porto Alegre-RS, para averiguar a relação 

dos sujeitos com os meios de comunicação de massa, principalmente a televisão. Toma-se como 

referências principais a concepção de identidade étnica e das mediações comunicativas da cultura 

para a pesquisa com recepção midiática; faz-se o levantamento do contexto cultural dos sujeitos; e 

depois o relato da pesquisa empírica. Nas considerações finais, percebe-se que os quilombolas 

reclamam para si alguma forma de representação mais fidedigna dos negros, pois não se identificam 

com o que assistem nas telenovelas, uma vez que há um hiato em relação ao que presenciam no seu 

cotidiano, mas também reconhecem que há mudanças pontuais em relação aos anos anteriores. 

Entretanto, verifica-se nas suas falas que as questões étnicas dividem espaço com relações de classe 

e de gênero. 

 

Palavras-chave: Comunicação; etnicidade negra; recepção midiática; telenovela brasileira; 

quilombo urbano; identidade. 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

Este artigo se trata de uma discussão a respeito das questões étnicas a partir da 

experiência de uma comunidade quilombola urbana, com um olhar do campo da 

comunicação, numa articulação de diálogo com a antropologia. Pretendemos pensar essas 

perspectivas sobre os grupos étnicos com nossa pesquisa empírica na área da comunicação, 

cujo objetivo principal é averiguar a relação daqueles sujeitos com um meio de comunicação 

de massa, neste caso, a televisão. A priori, verificamos quais as apropriações e percepções 
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 Artigo é uma versão dos resultados preliminares da pesquisa intitulada “Comunicação, cultura e 

subalternidade: as relações do quilombo urbano da Família Silva com as telenovelas”, cujos procedimentos 

éticos foram aprovados pelo Comitê de Ética na Pesquisa da UFRGS, parecer Nº 70262. Em razão disso, os 

nomes dos entrevistados estão suprimidos como forma cumprir as deliberações do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido apresentado a eles durante o processo de pesquisa de campo. 
2
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daqueles sujeitos com as narrativas e personagens das telenovelas, gênero televisivo mais 

assistido no local. 

Delimitamos nossas observações empíricas apenas na coletividade negra urbana, 

conhecida como quilombo da Família Silva, primeiro desta categoria a ser reconhecido no 

Brasil, localizado no bairro Três Figueiras, um dos espaços mais valorizados da capital 

gaúcha, onde abriga há mais de 60 anos descendentes de “remanescentes quilombolas” 

oriundos do interior do estado. Atualmente, a comunidade é chefiada por seis filhos da 2ª 

geração da família, sendo que já está na 4ª geração de descendentes dos primeiros moradores 

do local. A coletividade ficou conhecida no país inteiro pela luta pela permanecia nas terras 

onde habita, ao evocar Artigo 68 da Constituição Federal
4
 e motivou toda uma discussão 

sobre o pleito étnico-racial no contexto brasileiro. Entretanto, coloca em pauta o  conceito 

para “remanescentes de quilombo”, uma vez que outrora esse Artigo foi um “dispositivo 

mais voltado para o passado e para o que idealmente teria ‘sobrevivido’ sob a designação 

formal de ‘remanescentes das comunidades de quilombos’”. (ALMEIDA, 2002, p. 46) 

Para refletirmos sobre as questões sob um viés comunicacional, tomamos como 

ponto de referência os estudos de recepção midiática, uma vez que colocam os sujeitos e 

seus contextos como principais agentes da pesquisa empírica. Buscamos no modelo de 

codificação/ decodificação, de Stuart Hall (2003), um dos nossos aportes para se pensar as 

apropriações dos sujeitos com a mensagem televisa e se há alguma relação nesse processo 

decorrente das especificidades do contexto étnico. Na perspectiva de Hall, ele indica que há 

uma leitura “dominante” ou “preferencial”, onde o sentido da mensagem é decodificado 

segundo as referências da sua construção; uma leitura “negociada”, em que o sentido da 

mensagem entra em negociação com as condições particulares dos receptores; e, por fim, 

uma leitura de “oposição”, que se dá quando o receptor entende a proposta dominante da 

mensagem, mas a interpreta uma estrutura de referência alternativa. 

No entanto, a proposta do autor supracitado não explicita tanto o entorno cultural 

como um dos principais fatores a ser levado em consideração para se estudar a recepção 

midiática dos grupos sociais e no, caso dos moradores do quilombo da Família Silva, seu 

contexto passou por um significativo processo de etnogênese (BANTON, 1977), tendo sua 

identidade étnica ligada à uma organização social (BARTH, 2000). Nesse ponto, os avanços 

dos estudos culturais latino-americanos nos dão maiores subsídios pensar essa relação entre 

                                                           
4
 O artigo 68 da Constituição do Brasil de 1988 estabelece que "aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-

lhes os títulos respectivos". 
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contexto étnico e meios de comunicação eletrônicos, principalmente, a partir da concepção 

de “mediações comunicativas da cultura”, de Martín-Barbero (1987; 2003), por meio de 

seus “mapas noturnos”.  

Além de contribuição teórica das mediações comunicativas da cultura, tomamos 

como referencial teórico-metodológico experiências de pesquisas brasileiras como: TV, 

Família e identidade: Porto Alegre no “fim de século” (JACKS; CAPPARELLI, 2006), 

Leitura Social da novela das oito (LEAL, 1986), Vivendo com a telenovela (LOPES et al, 

2002). Esses estudos se tratam de trabalhos empíricos relacionando grupos familiares e 

televisão, contudo não tem como enfoque principal as questões étnicas de comunidades 

negras.  

Nos procedimentos metodológicos, tendo em vista ser um estudo alinhado à pesquisa 

de recepção e considerando também as limitações decorrentes da entrada em campo, 

seguiremos as experiências dos estudos que tomamos como referências e partimos de um 

método qualitativo de pesquisa, como uma perspectiva etnográfica e com o uso de técnicas 

como a observação participante e a entrevista semi-estruturada.  

 

2. O QUILOMBO URBANO DA FAMÍLIA SILVA 

O quilombo da Família Silva é um grupo familiar de afrodescendentes que reside, há 

mais de sessenta anos, em uma área de aproximadamente meio hectare, no bairro Três 

Figueiras, na cidade de Porto Alegre. Segundo o laudo antropológico produzido pela 

Prefeitura Municipal de Porto Alegre e pela Fundação Cultural Palmares, a coletividade foi 

originalmente composta por um casal, cuja descendência está atualmente em cerca de 60 

pessoas. São indivíduos ligados entre si por casamento ou consangüinidade: seis irmãos, 

seus respectivos cônjuges, filhos, netos e sobrinhos de irmãos falecidos. 

Figura 1: Genograma da Família Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Entre os adultos, a maior parte tem apenas o primeiro grau completo em virtude de 

uma política assistencial do Colégio Anchieta que, na década de 1960, oferecia aos 

moradores pobres da região, o ensino fundamental gratuito. As ocupações profissionais das 

pessoas são, no geral, mal-remuneradas e tem como empregadores geralmente sua própria 

vizinhança: as mulheres trabalham em serviços domésticos e os homens como vigias e 

jardineiros da luxuosa vizinhança ou no Country Club. As crianças passam meio turno em 

uma escola pública nas proximidades e o restante do dia no pátio do terreno sob o cuidado 

dos adultos que estão em casa naquele momento.  

O quilombo citadino é constituído por seis residências construídas de compensado de 

madeira, teto de zinco, com dois ou três cômodos, com ligações clandestinas de luz e água. 

Existe no local apenas um banheiro, utilizado coletivamente e construído a partir de 

convênio com órgãos públicos. 

 

Foto 1: Imagem área do quilombo da Família Silva 

 

Fonte: Google Maps 

A origem dos atuais moradores
5
 deve-se a uma descendência de negros residentes no 

interior do Rio Grande do Sul: seus avós maternos, naturais de São Francisco de Paula e 

Cachoeira do Sul, depois foram sucedidos por seus pais, ambos de São Francisco de Paula, 

na ocupação do território e na perpetuação de seus modos de vida e organização social. Foi 

após a instalação no local, hoje conhecido como bairro Três Figueiras, que possibilitou aos 

seus antepassados territorializarem-se. 

Antes de ganhar o título do primeiro quilombo urbano do país, os órgãos municipais 

de Porto Alegre consideravam a Família Silva como mais uma “ocupação irregular” da 
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 Referência aos membros da 2ª geração. 
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cidade ou mesmo era confundida com a Vila Beco do Resvalo, que se localiza adjacente, 

embora existam diferenças importantes entre os dois grupos, de ordens territorial, espacial, 

histórica e étnica. A presença de cercas e marcos de concreto colocados por seus 

antepassados estabelecem a área de domínio em relação ao entorno e casas dispostas no 

pátio de forma espaçada em função da lógica familiar interna ajudaram a comprovar a 

presença dessas pessoas há décadas no local. 

Historicamente, a ocupação do território foi iniciada com a primeira casa, construída 

pelo avô materno, no início da década de 1940, hoje conta com seis residências. Com o 

passar dos anos, entre os “Silva” as alianças matrimoniais se realizaram com outras pessoas 

afrodescendentes do entorno com as quais eles mantêm intensa sociabilidade em função da 

proximidade, do trabalho ou da amizade. 

A partir de 2002, o quilombo passou a protagonizar, a luta pela regularização 

fundiária do território que ocupa como comunidade remanescente de quilombo. Neste 

momento, aquela coletividade se mostrou um exímio exemplo de organização eficiente para 

resistência ou conquista de espaços, organização política (WEBER, 1991). Após trinta anos 

de tentativas de legitimação da posse por meio do mecanismo legal de “usucapião” sem 

sucesso e sob a iminência de ser despejada judicialmente pelos possíveis donos da área, a 

Família Silva - com a ajuda do movimento negro gaúcho - invocou o artigo 68 do 

ADCT/CF88.  

Nesta questão pela posse da terra, em função de um contexto singular citadino, o 

conflito adquiriu outros contornos. Com as ajuda de entidades do movimento negro, os 

sentidos e símbolos étnicos começaram a ser incorporados à luta da Família Silva, pois o 

fato de se tratar de uma população constituída apenas por negros no sul do país fez com que 

aquele grupo ganhasse mais evidência. “A formação de uma minoria étnica depende de uma 

crença existente entre os membros da minoria de que a natureza da sua ascendência comum 

exige ou justifica a sua junção” (BANTON, 1977, p. 166). Essa ideia de etnicidade 

defendida por Banton (1977) diz respeito ainda a uma qualidade compartilhada, com a 

particularidade dos membros terem consciência de pertencer ao grupo e, no caso da Família 

Silva, ainda se tornarem referência para outras coletividades similares e vários segmentos da 

sociedade. 

A partir da explicitação desse contexto sócio-histórico da Família Silva, podemos ter 

elementos mais concretos para compreender a questão da identidade étnica para um estudo 

com comunidade quilombola, pois a partir dessa relação que pretendemos averiguar se os 
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sujeitos fazem inferências sobre suas realidades a partir do modo como os negros são 

apresentados nas telenovelas brasileiras e, assim, fazer paralelos e possíveis 

questionamentos sobre essas representações. 

 

3. AS MEDIAÇÕES COMUNICATIVAS DA CULTURA 

Ao propor discutir as possíveis relações da identidade étnica de uma comunidade 

quilombola urbana com a recepção de telenovelas brasileiras, tomamos como referencial 

teórico os estudos sobre recepção midiática, referendados nos estudos cultuais (tanto 

ingleses quanto latino-americanos).  Em nosso contexto de América Latina, as pesquisas no 

campo da recepção midiática surgiram como forma de deslocar o eixo das discussões até 

então hegemônicas no campo da comunicação centradas apenas nos grandes meios de 

comunicação passando, a partir da década de 1980, a considerar nos estudos dos media sua 

relação com a audiência. Entre os defensores desse posicionamento há aqueles que 

pensavam que a “pesquisa em comunicação não é a que focaliza estritamente os meios, mas 

a que se dá no espaço de um circuito de consumo da cultura midiática” (JACKS; 

ESCOSTEGUY, 2005, p. 39).  

Com essa perspectiva em vista e sabendo do contexto étnico-cultural dos sujeitos 

desta pesquisa, partimos de uma hipótese teórica, referendada em estudos de recepção, que 

consideram as mediações responsáveis pelo processo de assimilação, rejeição, negociação, 

resistência etc., a que estão sujeitas as mensagens televisivas, sendo as identidades 

apresentadas por este meio de comunicação incluídas nesta ideia de mensagem. Dessa 

forma, o foco para se refletir sobre a relação dos media com a sociedade é deslocado para os 

receptores, o que na perspectiva de Martín-Barbero (1987) é pensar a comunicação a partir 

das mediações e não somente dos meios.  

Pelo pensamento de Martín-Barbero (1987; 2002; 2003), a recepção midiática é um 

momento do consumo cultural, sendo este uma categoria que abarca os processos de 

comunicação e recepção dos bens simbólicos. Assim, ele já descarta o axioma de que a 

recepção se constitui somente em uma relação direta entre dois pólos distantes: o produtor e 

o receptor. A recepção é vista aqui como parte de um processo de produção de sentido 

através das mediações. 

Segundo o pensamento inicial de Martín-Barbero (1987), as mediações são os 

lugares que estão entre a produção e a recepção. Nesse sentido, a comunicação pensada a 

partir dessa perspectiva de mediações deve levar em consideração o entendimento de que 
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entre a produção e a recepção há um espaço em que a cultura cotidiana se dinamiza. É por 

essa linha de raciocínio que Martín-Barbero (1987, p. 233), inicialmente, sugeriu três 

hipóteses de mediação que interferem e alteram a maneira como os receptores recebem os 

conteúdos midiáticos. São eles: a cotidianidade familiar, a temporalidade social e a 

competência cultural. 

Mesmo adotando essa perspectiva teórica das mediações de Martín-Barbero, na 

prática da pesquisa em comunicação, é evidente que os estudos sobre recepção se fazem a 

partir de diferentes marcos metodológicos, com o objetivo de se compreender com maior 

eficácia a apropriação das mensagens midiáticas pelos receptores. Mas consideramos que 

essa questão não pode ser realizada excluindo as relações de poder existentes nos discursos 

dos media e nas interações sociais como um todo. 

É a partir dessas contribuições que pretendemos ter subsídios para estudar a recepção 

numa comunidade negra urbana a partir das percepções que os sujeitos fazem da presença 

dos negros nas narrativas das telenovelas, buscando refletir também a respeito das 

especificidades referentes aquele contexto étnico. 

 

4. A ENTRADA EM CAMPO NO QUILOMBO DA FAMÍLIA SILVA  

A escolha do quilombo da Família Silva como campo de pesquisa, deve-se 

principalmente ao fato dele ser a primeira coletividade urbana no Brasil com essa titulação 

reconhecida pelo governo federal, pela vanguarda e posição de destaque em relação ao 

movimento negro gaúcho. Nossos primeiros contatos com os moradores do local foram 

através do Blog
6
 do quilombo, atualizado por um ativista do movimento negro porto-

alegrense, que serviu como o contato inicial para chegarmos à localidade, pesquisas 

realizadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e reportagens de arquivos de 

periódicos locais. Com isso, verificamos logo de início que a presença do movimento negro 

e de outros mediadores - como os pesquisadores e a imprensa-, são fundamentais na medida 

em que respaldam e até mesmo influenciam na organização política desses grupos em 

termos étnicos com vistas a garantir seus direitos sobre as áreas que ocupam. (CARVALHO, 

2006) 

A partir dos trabalhos de campo, pudemos compreender mais a “ritualidade” local e 

definir, realmente, a televisão e a telenovela como o media e gênero, respectivamente, a 

                                                           
6
 http://quilombofamiliasilva.blogspot.com/. A manutenção do blog é feita por uma ativista do movimento 

negro gaúcho, conhecido como Jader. 
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serem estudados com aqueles receptores, pois mesmo sendo casas simples e com ligações 

clandestinas de energia, as seis residências possuem televisores, em alguns casos, de última 

geração (tela plana, acima de 40 polegadas) sendo a principal diversão das famílias durante a 

semana quando retornam do trabalho. Esse contexto da presença da TV em casas pobres não 

é exclusividade deste quilombo urbano, pois no Brasil muitas moradias não possuem 

geladeira ou camas para todas as pessoas, mesmo assim, há um televisor, onipresente, posto 

em local de destaque, se tornando o principal eletrodoméstico. Em sua pesquisa de campo 

realizada no Rio Grande do Sul, há três décadas, Leal (1986, p. 33) percebeu essa 

valorização do aparelho: “As casas na vila têm sempre a televisão como peça de frente”.  

Da mesma forma, a programação televisiva ajuda a conduzir a temporalidade social 

dos sujeitos, pois a rotina noturna está alicerçada também no horário dos programas que eles 

geralmente assistem pela televisão. Neste caso, as pessoas adultas têm acesso principalmente 

à programação noturna da TV Globo (e de sua afiliada no estado a RBS TV), que veicula no 

período das 18 às 22 horas, três telenovelas
7
 e dois telejornais

8
, sendo que, segundo 

averiguamos nas entrevistas e nas observações, as pessoas sentam-se à sala apenas no 

momento de transmissão das telenovelas, pois nos telejornais elas executam outras 

atividades concomitantes e por isso apenas os ouvem. 

 A presença da televisão na vida daquelas pessoas está presente desde a infância, pois 

seus pais, primeiros moradores do quilombo, já possuíam aparelho de TV em casa. Assim, 

todas as gerações posteriores seguiram como telespectadoras da programação televisiva, o 

que lhes permitiu ter um maior entendimento sobre a gramática da televisão assim como 

uma memória televisiva, algo que não encontramos frequentemente nas comunidades 

quilombolas rurais, onde a televisão somente foi introduzida após a chegada da energia 

elétrica, a partir de programas sociais do governo federal como o “Luz Para Todos”. 

 Apesar termos observado pessoas de todos os gêneros e faixas etárias sentarem-se à 

noite em frente à TV para assistir às telenovelas, os moradores do sexo masculino disseram 

serem telespectadores da programação esportiva e dos filmes, entretanto, presenciamos os 

homens e os outros membros da família (mulheres, adolescentes e crianças) no momento de 

assistência das telenovelas, assim como tinham conhecimento do que era transmitido 

atualmente e memória de produções de anos anteriores. “Aqui, os homens ligam mais pra 

[sic] filme e quando passa jogo na TV. Novela a gente vê mais acompanhando os outros 

                                                           
7
 No período da pesquisa: Cordel Encantado (18h), Morde e Assopra (19h) e Insensato Coração (21h).   

8
 RBS TV, produção local da emissora homônima e o Jornal Nacional, da Rede Globo.  



 
 

129 
 
 

familiares quando estão assistindo também”
9
. Neste âmbito, detectamos uma relação de 

gênero, dentro desse contexto étnico, algo que será evidenciado também no discurso das 

mulheres, como exporemos adiante. 

 Com as observações, relato em diário de campo e entrevistas com moradores da 

comunidade, fixamos nossa análise nas entrevistas com três sujeitos da segunda geração da 

Família Silva. Além desses, outros três irmãos residem na comunidade; uma irmã mora no 

bairro Pinheiro, na periferia de Porto Alegre; e outros quatros irmãos são falecidos. Esses 11 

filhos compõem a segunda geração da família que pudemos mapear precisamente neste 

primeiro momento. No entanto, há a terceira e a quarta gerações, que ao todo chegam a 60 

pessoas, mas que pela limitação de tempo deste estudo não pudemos mapear 

completamente. 

 

5. PERCEPÇÕES DA ETNICIDADE NAS TELENOVELAS 

 No quilombo da Família Silva, a televisão é o principal meio de informação das 

pessoas, entretanto não tem a exclusividade dessa função, pois elas têm contato, em menor 

escala, com jornais populares, rádio e as gerações mais novas frequentemente acessam à 

Internet através de lan houses. Nesse ponto, nossa proposta de trabalho de recepção com 

esses sujeitos leva em consideração apenas suas percepções a respeito das representações 

sociais dos negros realizadas nas telenovelas, gênero televisivo de maior difusão na 

comunidade. 

 Assim, em nossas entrevistas com moradores do quilombo em relação à percepção da 

presença de personagens negros nas telenovelas brasileiras, pudemos agrupar essa questão 

em três momentos: as representações do passado, as mudanças recentes e a atual 

representação. Nossa análise, parte principalmente de um paralelo entre as entrevistas com 

duas irmãs de 50 anos e 40 anos, cujos nomes não serão apresentados aqui como forma de 

preservar suas identidades, sendo identificadas apenas por Filha 1 e Filha 2, 

respectivamente. A escolha das duas deve-se ainda porque apesar de serem da mesma 

família, possuírem o mesmo contexto sócio-cultural, partilham em muitos momentos de 

leituras diferencias das telenovelas. 

 Assim, as pessoas da comunidade percebem a forma subalternizada como os negros 

foram representados nas telenovelas, ao mesmo tempo em quem reconhecem que houve, 

mesmo timidamente, a presença de negros nas produções ao longo dos anos. Como é o caso 

                                                           
9
 Entrevista com líder do Quilombo da Família Silva, Filho 1. 
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da senhora Filha 1, que ainda hoje tem em sua memória Mãe Dolores, de O Direito de 

Nascer, na década de 1960, umas das personagens mais famosas dessa telenovela e a 

primeira ter grande destaque numa produção televisiva, mesmo tendo um tom de 

subserviência incondicional para os personagens brancos. 

 

A novela mais antiga que lembro é O Direito de Nascer... eu lembro que assistia 

quando era bem nova. Era ainda em preto e branco... aqui a gente já tinha TV. Eu 

lembro de uma negra que sabia de tudo na novela e a gente gostava muito dela. 

Mas isso faz muito tempo. Ela era boa e todos gostavam dela. Ela trabalhava para 

os brancos, mas sabia da vida de todos eles e era engraçada. Era na época que nem 

tinha TV aqui, a gente via na casa de uma vizinha, só depois que papai comprou a 

nossa aqui e pudemos ver em casa [sic]. 

 

Para a Filha 1, a lembrança da personagem está mais ligada a uma questão de classe, 

por ser uma empregada doméstica carismática, com influência na vida dos outros 

personagens brancos, sem qualquer menção à relação étnica da negritude. Por outro lado, 

nas lembranças das telenovelas antigas pela quilombola Filha 2 há uma percepção mais 

ligada às questões étnicas. Inclusive, questionando a própria presença dos negros apenas 

como personagens destinados para alguns tipos de papéis como escravos e empregadas 

domésticas.   

 

Em lembro que na época de minha mãe, quando a gente assistia novela e tinha 

negro, era tudo escravo, só viviam nas senzalas. Ou então, trabalhavam como 

empregas... não tinha outro tipo de ocupação. Agora, de um tempo, pra cá que eu 

vejo negro em outras profissões, aparecendo mais nas novelas [sic].  

 

Ao mantermos contato com o cotidiano das duas mulheres, identificamos que a 

formação política das duas tem uma mediação influente na recepção das telenovelas, pois a 

Filha 1, por ser uma das irmãs mais velha da 2ª geração não se envolveu com a mesma 

intensidade na questão do movimento negro, inclusive, foi criada sem a noção  de identidade 

étnica tão presente na sua rotina como ocorreu na vida da Filha 2, irmã mais nova. 

Identificamos que há uma mediação ligada à questão geracional, pois entre as duas irmãs há 

uma diferença de mais de 10 anos. Com isso queremos dizer que há leituras diferenciadas 

das telenovelas, mesmo estando em um contexto cultural próximo, com mediações culturais 

similares. 

No entanto, as duas irmãs possuem observações similares sobre as mudanças na 

representação dos afrodescendentes nas telenovelas. Inclusive, conseguem diferenciar a 

partir de suas leituras, o antes e o depois em relação à presença dos negros nessas produções. 

“Até pouco tempo, a gente só via nas novelas os negros fazendo empregados, né? Não tinha 
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esses papéis como tem hoje, não tinha negro rico em novela, só aparecia em coisa que não 

era legal [sic]”
10

.  

Essa observação na mudança de abordagem dos negros nas tramas, não significa que 

seja recebida por elas com algo sem qualquer ponderamento ou sem questionarem uma 

possível imagem negativa para o negro quando é representado de forma contrária ao papel 

de herói ou mocinho nos folhetins televisivos.  

Esse foi o caso do personagem negro e vilão, Romildo Rosa (Milton Gonçalves), na 

telenovela A Favorita (2008). Segundo a Filha 2, o fato do personagem ser um homem rico 

e com poder sobre as outras pessoas foi importante para colocar o negro como um sujeito 

com possibilidade de ascensão social, no entanto, tinha o lado negativo do ser um vilão, o 

que para ela prejudicava a imagem de todos os afrodescendentes. Ou seja, a Filha 2 

considera que o fato de um personagem negro ter uma conduta incorreta socialmente e estar 

presente numa telenovela pode interferir na concepção que as pessoas têm de todos os 

afrodescendentes. 

 

Em lembro muito daquele Romildo Rosa... ele só incomodava as pessoas na 

novela. Ele achava que tinha poder, era desses políticos ricos e que acham que 

podem ser melhor do que as outras pessoas. Esse era um personagem negro com 

destaque em novela, mas não era legal, não foi bom pros negros também [sic].
11

 

 

  Entretanto, como as leituras dos receptores sobre os produtos televisivos podem ser 

negociadas, segundo Hall (2003) em seu modelo sobre codificação/decodificação, o fato de 

uma emissora hegemônica colocar um personagem como central dentro de uma telenovela, 

não significa que terá aceitação irrestrita pelos próprios negros. Essa questão notamos na 

recepção que as mulheres do quilombo fizeram em relação à primeira protagonista negra de 

uma telenovela da TV Globo. Neste caso, a identificação que elas tiveram com a presença da 

personagem seguiu à própria trajetória desta dentro da trama, onde foi perdendo status de 

protagonista para outras personagens brancas. As mulheres quilombolas reconheceram a 

importância da personagem para a questão da negritude no Brasil, entretanto isso não 

significa que houve uma aceitação irrestrita. 

 

Quando a Taís Araújo fez a principal da novela das oito, eu gostei por que tinha 

uma negra com papel importante em novela. Mas da personagem na novela eu não 

gostei, não tinha muita graça. Ficou muito apagada, não convenceu como 

principal. Eu esperava mais dela [sic]. 
12
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 Entrevista com Filha 2. 
11

 Entrevista com Filha 2. 
12

 Entrevista com Filha 1. 
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  Essa mesma leitura ocorreu com a percepção delas em relação ao personagem negro 

de maior destaque na telenovela Insensato Coração (2011), das 21 horas, da TV Globo, no 

caso o designer, profissional bem sucedido André, interpretado pelo ator Lázaro Ramos, 

cujo perfil de sedutor é visto de forma negativa pelas entrevistadas, pois seria algo que 

prejudicou a imagem do negro perante a sociedade. Evidentemente, percebemos uma 

questão de gênero dentro dessa discussão étnica, pois a crítica em relação ao personagem 

centra-se muito ao fato dele obter prazer sexual com mulheres e depois desprezá-las. Neste 

caso, a questão étnica aparece de forma mais evidente quando as entrevistadas criticam a 

representação desse personagem por ele apenas se relacionar, predominantemente, com 

mulheres brancas. 

 
 Esse negro que tem na novela das oito, eu já não gosto. Ele faz o que quer com as 

mulheres, não respeita nada, nada fica bom pra ele. Todo dia ele aparecia com uma 

branca diferente. Ou eles colocam os negros como empregados ou colocam nesse 

papel aí que faz coisa errada e não fica bom pros negros [sic].
13

 

 

 Essa opinião é compartilhada pelas duas entrevistadas: 

 
Acho que tem muito pouco negro nas novelas. Não tem muito negro com papel 

bom, só agora que eles começar a botar uns papéis melhores. Eu vejo agora o 

Lázaro Ramos na novela das oito, mas ele tá muito nojento pra mim. Acha que 

pode pegar as mulheres e só quer pegar mais mulher branca. Agora que voltou pra 

escurinha, mas antes só pegava as brancas [sic].
14

 

 

 Uma importante mediação do contexto cultural como mediação da recepção da 

telenovela é a crítica à realidade dos negros na ficção que as entrevistadas demonstraram 

possuir, pois elas conseguem identificar que nas tramas os afrodescendentes praticamente 

não presenciam as situações de preconceito e exclusão étnica com as quais elas convivem 

cotidianamente. O que elas questionam, pois comparam a situação dos negros nas 

telenovelas com a vida real, visto que têm experiências em que presenciaram ou foram 

vítimas de preconceito racial e, de alguma forma, sentem falta dessa discussão nas 

telenovelas quando retratam a vida de um afrodescendente. 

  

Hoje, as novelas mostram que a vida dos negros é de um jeito, mas a gente aqui 

sabe que é diferente. Não é tudo rico, com emprego, vivendo bem, tem é racismo 

na vida real. A gente que mora aqui nesse quilombo cercado de gente rica 

querendo tirar a gente daqui, sabe que é diferente [sic]. 
15
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 Entrevista com Filha 1. 
14

 Entrevista com Filha 2. 
15

 Entrevista com Filha 1. 



 
 

133 
 
 

 

 Da mesma forma, verificamos que o contexto de vida em coletividade também é uma 

forma de mediação na recepção das telenovelas. Essa questão foi notada quando as mulheres 

identificaram o cotidiano de uma comunidade de periferia presente na telenovela Duas 

Caras como algo parecido com o contexto delas. Os motivos foram vários: ter um 

personagem central carismático, serem moradores de uma comunidade pobre e alvo de 

preconceito e maldade dos poderosos, etc. Mesmo essa telenovela tendo entre seus temas a 

questão do racismo sofrido por um de seus personagens, na memória televisiva das 

entrevistadas o que marcou de fato foi a questão da exclusão de classe. 

 
Eu gostava muito do Antonio Fagundes quando ele fazia o Juvenal

16
. Era bom por 

que ele ajudava o pessoal da favela, por tudo que ele fazia pelo povo. Era um 

homem bom, líder comunitário, enfrentava as coisas que os ricos que queriam 

invadir a favela deles [sic].
17

 

 

 Assim, a partir da exposição e análise das entrevistas com membros do quilombo da 

Família Silva, pudemos visualizar melhor as concepções desses sujeitos sobre a presença de 

negros em telenovelas brasileiras, a partir das relações com eles fazem com suas próprias 

realidades. Desse modo, pudemos averiguar em suas falas, traços das mediações culturais 

nas apropriações do conteúdo das telenovelas, neste caso, sobre a representação dos negros 

nas ficções. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao iniciarmos nossas observações empíricas no quilombo da Família Silva e as 

possíveis relações entre a identidade étnica e os meios de comunicação, pudemos delimitar 

melhor nosso olhar a partir das respostas que obtivemos com as entrevistas e com o contato 

direto com os sujeitos e suas experiências. Dessa forma, por ser a telenovela o gênero 

televiso mais visto por aquelas pessoas, mesmo se tratando de obras de ficção, ela nos serviu 

para suscitar a discussão da presença do negro dentro da sociedade a partir das observações 

dessa própria etnia. Isso por que, na “realidade” ficcional da telenovela brasileira, o negro é 

predominantemente retratado como indivíduo que vive sem ser alvo de preconceitos, numa 

produção de sentido que esconde as questões étnicas, criando um “consenso” da democracia 

racial brasileira, conforme já fora indicado por vários autores.  

                                                           
16

 Referência à telenovela Duas Caras (2007). 
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 Entrevista com Filha 2. 
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Na pesquisa empírica com os sujeitos, tivemos acesso às suas “ritualidades” com a 

telenovela e entendemos como esse gênero televisivo faz parte de suas rotinas, até mesmo 

pela falta de outras formas de diversão, entretanto é algo para eles percebido como inerente 

ao cotidiano após a rotina de trabalho. 

 Diante disso, a partir das discussões suscitadas pelas representações da negritude nas 

telenovelas e por terem uma formação política do movimento negro, devido à luta pela 

regularização da terra, os quilombolas entrevistados fazem leituras negociadas sobre as 

questões negritude presentes nessas produções televisivas. Assim, eles identificam como 

necessária alguma forma de representação mais fidedigna dos negros, reconhecem que há 

mudanças pontuais em relação aos anos anteriores, entretanto, não consideram como 

totalmente positivas o destaque dado aos negros nas produções contemporâneas, visto 

prejudica a imagem dessa etnia perante à sociedade. 

 
Figura 2: Categorias presentes na pesquisa 

  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Por fim, em suas percepções, as questões étnicas dividem espaço também com 

relações de classe e de gênero, conforme indicamos na Figura 2 acima. Ou seja, além de 

identificarem a questão do negro dentro das narrativas, no discurso dos sujeitos aparecem 

menções a conflitos de classe, uma vez que eles presenciam essa questão em seu contexto 

social e questões relativas ao gênero, visto que as entrevistas discordaram da representação 

de personagem negro por ele tratar suas parceiras como objeto sexual. Inclusive, essas outras 

questões que apareceram nas entrevistas com outras mediadoras das apropriações das 

representações das telenovelas são categorias que não havíamos pensando a priori, o que de 

certa forma irá redirecionar significativamente nossas próximas pesquisas empíricas na 

localidade nos próximos meses. 

 

Etnia 

Gênero Classe 
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O papel do produtor-receptor de conteúdos via internet  

no ativismo pela equidade racial:  

Estudo de caso da Agência Afropress 
 

Leslie Sedrez Chaves
1
 

 

RESUMO: O texto apresenta uma reflexão acerca da atuação da Agência de Informação 

Multiétnica Afropress, mas principalmente focada nos processos de produção e na figura do 

produtor-receptor de conteúdos. A instituição, concebida em 2004 e sediada na cidade de São 

Paulo, é uma das primeiras agências de notícias online especializada nos temas diversidade 

étnica, cultura africana e afro-brasileira, situação social dos afrodescendentes no país e no 

mundo e combate ao racismo. As notícias produzidas, além de serem postadas no site 

www.afropress.com, também são enviadas a um mailing formado por jornalistas, ONGs, 

lideranças dos movimentos sociais negros e outros, e profissionais de diversas áreas. Dessa 

forma, a Afropress faz uso da comunicação como instrumento estratégico de combate ao 

racismo, busca de visibilidade e de criação de vínculos entre pessoas, comunidades e sociedade.   

 

Palavras-chave: Afropress; afrodescendente; racismo; internet; jornalismo. 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Os movimentos sociais estão cada vez mais sensíveis às transformações da 

sociedade, se pluralizam e se segmentam passando por diferentes momentos de 

organização e inclusão de múltiplas demandas de lutas. As causas pelas quais esses 

diversos grupos se mobilizam derivam de um mote principal: a busca do exercício da 

cidadania. Conceito que se remetia essencialmente ao direito a ter direitos, e hoje tem se 

modificado junto com a configuração social, a qual está provocando a evolução e o 

surgimento de diferentes direitos, que expandem as categorias de tipos de direitos, 

tradicionalmente divididos em civis, políticos e sociais
2
.  

                                                           
1
 Jornalista, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da UFRGS, e 

doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unisinos.  
2
 T. H. Marshall (1967) cunhou essa divisão em um de seus textos que se tornou fundador da discussão 

sobre cidadania. 
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Diante dessa realidade, autores, como Evelina Dagnino (1994), apontam a 

necessidade da ampliação da definição de cidadania que 

 

[...] deriva e, portanto, está intrinsecamente ligada à experiência concreta dos 

movimentos sociais, tanto os do tipo urbano – e aqui é interessante anotar 

como cidadania se entrelaça com o acesso à cidade – quanto os movimentos 

de mulheres, negros, homossexuais, ecológicos etc. Na organização desses 

movimentos sociais, a luta por direitos - tanto o direito à igualdade como o 

direito à diferença – constituiu a base fundamental para a emergência de uma 

nova noção de cidadania (DAGNINO, 1994, p.104). 

  

A noção de cidadania, portanto, transcende o nível formal, o qual está ligado ao 

sistema político, se aproximando do campo cultural e das relações humanas. Assim, tal 

conceito passa de um sistema de normas para se relacionar a novas “propostas de 

sociabilidade”, de organização de uma sociedade formada por “sujeitos sociais ativos” 

que decidem quais direitos reivindicar e buscam seu reconhecimento como cidadãos de 

fato. Nesse sentido, a luta pelos direitos não se restringe somente ao aspecto legal, ou 

garantido pelo Estado, mas incorpora uma mudança de atitude e mentalidade do tecido 

social que resultem em relações mais equânimes e melhores condições de vida tanto 

materiais, quanto no campo das relações humanas.  

Inserido nesse contexto de mudanças sociais, o Brasil vê emergir com mais força 

movimentos de contestação e luta ligados a demandas cada vez mais específicas. 

Kabengele Munanga (2011) destaca ainda que o país está em uma fase importante de 

amadurecimento, principalmente no que tange às discussões referentes às condições de 

vida dos afro-brasileiros e do desenvolvimento de políticas públicas direcionadas para 

as necessidades dessa camada da população. 

 

Nos últimos dez anos, o debate sobre a questão racial, em termos de 

conscientização, adiantou bastante. Havia uma época em que dizer que há 

racismo no Brasil era considerado como um crime de lesa-pátria. Ninguém se 

atrevia a dizê-lo, com medo de sofrer repreensão política. 

Antigamente o debate ocorria somente nos meios acadêmicos, mas hoje é 

difundido no tecido da sociedade, principalmente no seio das entidades do 

movimento negro. Apesar de o movimento negro ter atuação há longas datas 

(desde que os negros aqui pisaram como escravizados), creio que nos últimos 

dez anos, graças ao debate sobre ação afirmativa, a questão do negro foi 

ampliada (MUNANGA, 2011, p. 3).  

 

Essa atmosfera tem gerado, portanto, modificações nas mentalidades não só dos 

movimentos sociais, como também dos setores civil e político da sociedade brasileira. 
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Um dos exemplos são os números do último Censo
3
 no Brasil, realizado em 2010, que 

fizeram emergir um dado importante para se pensar esse contexto de transformação. 

Pela primeira vez na história de tal pesquisa, o percentual de pessoas autodeclaradas 

negras ultrapassa o das que se identificaram brancas na população brasileira. Segundo o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que realiza esse mapeamento 

desde o ano de 1940, os brancos correspondem a 47,73% do total de brasileiros, 

enquanto que os negros, número que corresponde à soma dos percentuais de pretos e 

pardos, chegam aos 50,74%. Completam esses dados os indígenas, representando 0,43% 

da população, e os amarelos, com 1,09%.  

De acordo com o IBGE e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), essa 

modificação inédita nas estatísticas do Censo deve-se ao aumento no número de pessoas 

que passaram a se declararem pretas ou pardas. Mudança que ocorreu durante os 

processos sócio-históricos do Brasil nos quais atuaram, e estão em constante ação, os 

movimentos sociais negros em busca de reparações das desigualdades raciais que se 

arrastam até hoje, e de valorização da cultura, história e estética africana e afro-

brasileira, além do fortalecimento da identidade dos afrodescendentes.  

No Brasil, o debate em torno da questão do negro tem se intensificado cada vez 

mais desde o início da década de 2000, principalmente a partir da proposição e 

implementação de políticas públicas para a promoção da igualdade racial, que têm sido 

um dos temas recorrentes de discussões, e, não raro, objetos de polêmicas e 

divergências. A Lei 10.639/03
4
, que versa sobre a obrigatoriedade do ensino da história 

e cultura africanas e afro-brasileiras na educação básica; a modificação e aprovação do 

Estatuto da Igualdade Racial, o qual tramitou durante quase dez anos no Congresso 

Nacional; a reserva de cotas para estudantes negros nas universidades, recentemente 

consideradas constitucionais por unanimidade no Supremo Tribunal Federal; ou 

quaisquer outras ações fundamentadas no quesito étnico, ou de raça/cor, para definir 

seus beneficiados, geram discussões e questionamentos sobre a legitimidade dessas 

atitudes do Estado.  

                                                           
3
 Em sua décima segunda edição, o Censo visitou aproximadamente 58 milhões de domicílios nos 5.565 

municípios de todo o território nacional coletando dados referentes às condições sociais e econômicas da 

população formada por 190.755.799 habitantes. 
4
 A lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 

9.394/96) tornando obrigatório na educação básica o ensino da história e cultura africanas e afro-

brasileiras, foi  ratificada  pela lei 11.645, de 10 de março de 2008, que acrescentou a história e cultura 

indígenas ao seu texto original.  
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Esses embates ficam ainda mais evidentes quando são abordados pela mídia, que, 

indiscutivelmente, se configura como um dos principais espaços públicos de circulação 

de opiniões, concepções e interesses. A esfera midiática, ao conferir mais visibilidade 

aos temas e atores sociais envolvidos nos processos, acaba se configurando como 

ambiente onde se dão as disputas pelo poder. Dessa arena também participam os 

movimentos sociais, os quais têm feito pressão, apesar de nem sempre terem acesso ao 

espaço que julgam necessário para divulgar sua versão sobre os fatos e expor suas 

demandas. 

A Afropress é um desses movimentos sociais que está aperfeiçoando suas 

estratégias de atuação, buscando diferentes formas de militar e se inserindo no ambiente 

midiático em busca de visibilidade para suas reivindicações.  Neste texto será realizada 

uma breve reflexão acerca da atuação da agência, principalmente focada nos processos 

de produção e na figura do produtor-receptor de conteúdos. Esta análise é um fragmento 

de uma pesquisa mais ampla em desenvolvimento pela autora no curso de doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Unisinos. Este texto foi 

elaborado com o apoio da pesquisa exploratória do campo empírico realizada em 

outubro de 2011, com o acompanhamento do trabalho da Agência em São Paulo, e dos  

acessos diários e armazenamento do site da Afropress desde 2010.  

 

2. AGÊNCIA AFROPRESS 

A Agência de Informação Multiétnica Afropress é uma das primeiras agências de 

notícias que tem como principal tema de pauta a diversidade étnica e a luta contra o 

racismo. A instituição foi concebida em 2004 no espírito das Resoluções da III 

Conferência Mundial contra o Racismo a Xenofobia e a Intolerância Correlata, realizada 

em 2001 pela ONU em Durban, África do Sul. Nasceu com o nome de Agência 

Afroétnica de Notícias Afropress que, segundo o editor-chefe, foi designado para 

batizar a organização com o objetivo de marcar a abordagem das questões relativas às 

populações afrodescendente e afro-brasileira. Mais tarde a denominação foi modificada 

para Agência de Informação Multiétnica, com a ideia de aumentar a abrangência dos 

temas tratados, discutindo também assuntos relacionados a outros povos. 

A Agência está ligada à outra entidade, a organização não governamental ABC 

sem Racismo, inicialmente sediada na cidade de São Bernardo do Campo e hoje fixada 

em São Paulo, no Estado de São Paulo. A ONG ABC Sem Racismo trabalha com a 
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promoção de projetos de combate ao racismo e a Afropress é uma dessas iniciativas. 

Desse modo, no presente trabalho a Agência é considerada uma organização pertencente 

aos movimentos sociais negros, dentro das perspectivas de Joel Rufino dos Santos 

(1994), que entende como movimentos sociais negros todas as entidades e ações de 

qualquer tempo e de qualquer natureza com a função de preservação da cultura 

afrodescendente e combate ao racismo; de Nei Lopes (2004, p. 455), o qual considera o 

“conjunto de entidades privadas integradas por afrodescendentes e empenhadas na luta 

pelos seus direitos de cidadania”, principalmente as surgidas após a década de 1960 e 

partidárias de uma mesma agenda internacional de luta; e de Jorge Alberto Machado 

(2007), que leva em conta as diferenças entre as variadas instituições, mas considera 

movimento social todas que têm em comum suas bases na sociedade civil.  

Tanto a ABC Sem Racismo, quanto a Afropress são dirigidas pelo advogado e 

jornalista Dojival Vieira dos Santos, que é natural de Sergipe, mas mudou-se ainda 

adolescente com a família para o Estado de São Paulo. Formou-se Bacharel em 

Jornalismo, em meados da década de 1970, e em Direito, na década de 90, pela 

Universidade Católica de Santos, onde também foi líder do movimento estudantil. Em 

1982, Dojival foi vereador em Cubatão (SP) pelo Partido dos Trabalhadores (PT), do 

qual também participou da fundação, tendo concorrido ainda, em 1985 em 1988, à 

Prefeitura de Cubatão pelo mesmo partido. Foi coordenador, em 2002, do Programa 

Diversidade na Universidade do Ministério da Educação, e, entre os anos de 2006 e 

2008, presidiu a Comissão Intersecretarial de Monitoramento e Gestão da Diversidade 

(CIM-Diversidade) da Secretaria do Trabalho do Município de São Paulo. Em 2008, o 

jornalista e advogado voltou a investir na carreira política candidatando-se a prefeito da 

cidade de Cubatão, e, em 2010, foi candidato a deputado estadual (SP), nas duas 

ocasiões pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB). Atualmente, Dojival Vieira dos 

Santos trabalha como consultor e palestrante especialista em políticas de valorização da 

diversidade etnicorracial e advogado, e também coordena a ONG ABC Sem Racismo e 

do trabalho da Agência de Informação Multiétnica Afropress.  

A Afropress trabalha com conteúdos jornalísticos desde junho de 2005, quando 

realizou, em Brasília, a cobertura da I Conferência Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial promovida pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade 

Racial (Seppir) da Presidência da República. O jornalismo, com todos os seus códigos e 

imaginários acerca dos papeis da profissão e dos profissionais, é um dos elementos que 
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participa da definição da estratégia de ação da Agência. Assim, é uma dimensão 

importante para entender a instituição porque estabelece como é compreendida a 

comunicação e de que modo ela será trabalhada, uma vez que a questão comunicacional 

está cada vez mais presente na agenda de diversos movimentos sociais, sendo tratada de 

diferentes formas por eles. 

Além de fornecer informações online no endereço www.afropress.com, sua 

principal interface de atuação e visibilidade, a Agência se propõe a ser um espaço de 

diálogo de negros de todo o mundo e povos de outras etnias. A Afropress conta com a 

participação de cerca de 20 colunistas que colaboram regularmente com a Agência e 

outros que escrevem eventualmente para o site. Esses profissionais trabalham de forma 

voluntária, sem remuneração financeira, e atuam em várias áreas. São sociólogos, 

jornalistas, educadores populares, pedagogos, historiadores, advogados, psicólogos e 

lideranças sociais não somente do movimento negro, mas de diversas partes do Brasil e 

do mundo. O material enviado pelos colaboradores é revisado, em alguns casos editado, 

e depois publicado no site da Afropress pelo editor-chefe. 

É importante salientar que, assim como os colunistas, o coordenador Dojival 

Vieira e outros colaboradores que já fizeram parte da redação, sempre trabalharam para 

a Afropress sem receber remuneração e mantêm o site sem qualquer apoio financeiro do 

Governo ou de outras instituições. 

Através de seu trabalho de produção de sentidos a partir da elaboração e 

divulgação de notícias é possível dizer que a Afropress procura fazer uso da 

comunicação como um instrumento estratégico de combate ao racismo e de criação de 

vínculos entre pessoas, comunidades e sociedade. A agência se abastece e oferece 

também sustentação editorial a entidades dos movimentos sociais negros, jornais, 

revistas etc. A proposta do veículo é através da articulação em rede, usar a comunicação 

e a internet como estratégias e ambientes de construção e disseminação de informações 

e promoção do debate público sobre as agendas de luta contra o racismo e pela equidade 

racial.  

No presente trabalho, a internet é pensada a partir da articulação de três 

perspectivas: como artefato cultural, como tecnologia midiática e como política. 

A concepção da internet enquanto artefato cultural considera a inclusão da 

tecnologia no cotidiano, como um elemento da cultura, onde se entrelaçam online e 

offline, que passam a compor uma só dimensão, o mundo da vida. A partir do conceito 
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de artefato cultural deriva a compreensão de que há “diferentes significados culturais 

em diferentes contextos de uso”, e, por conseguinte, a internet é concebida como objeto 

dotado de múltiplas faces e possibilidades de apropriações (FRAGOSO, RECUERO, 

AMARAL, 2011, p. 42). No presente projeto de pesquisa de tese, liga-se a essa ideia de 

artefato cultural o entendimento da internet como tecnologia midiática, geradora de 

práticas sociais que desenham os objetos de estudos, atentando nesse processo de 

construção para a inter-relação entre online e offline e as dimensões simbólica e 

material de tais objetos. Nessa abordagem, a internet é vista como “mídia que permite 

práticas e estratégias comunicacionais que estão articuladas com os diferentes tipos de 

cultura” (FRAGOSO, RECUERO, AMARAL, 2011, p. 44). 

Por último, combina-se aos dois entendimentos apresentados, a visão política 

sobre a internet e a tecnologia num sentido mais amplo. Política aqui se refere às 

relações de poder, aos embates no campo simbólico, e tem duas angulações neste texto: 

 

A política que aparece ou pode ser defendida em torno da mídia é uma 

política de acesso e regulamentação, e a política que pode ou não ser 

possibilitada dentro da mídia é uma política da participação e da 

representação, em ambos os sentidos da palavra, em que novas formas de 

democracia podem surgir; ou, de fato, novas formas de tiranias 

(SILVERSTONE, 2002, p. 58). 

 

3. O PRODUTOR-RECEPTOR DE CONTEÚDOS NO CASO 

AFROPRESS 

Baseado no entendimento da comunicação enquanto prática social (MARTÍN-

BARBERO, 1987) e processo que não pode ser reduzido e condicionado simplesmente 

à passagem de etapas (produção – mensagem- recepção), o presente trabalho considera 

o deslocamento do eixo da emissão como mais relevante na experiência 

comunicacional. Desse modo, o papel do receptor se complexifica na medida em que 

ele é reconhecido como produtor de sentidos ativo. As fronteiras entre emissores e 

receptores não são mais tão definidas (COGO, 2009) e essas funções se intercalam ou 

até são desempenhadas simultaneamente durante a comunicação.  

Diante das mudanças, o termo receptor tornou-se insuficiente para designar o 

sujeito em comunicação, principalmente quando as TICs se constituem como 

mediações, e diversos estudiosos têm elaborado diferentes nomenclaturas para abranger 

essas novas especificidades. Aqui esse sujeito está sendo designado como produtor-
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receptor de conteúdos para fazer referência a esse sujeito que cada vez mais ganha 

protagonismo na interlocução com os meios de comunicação, neste contexto da 

sociedade em rede onde atualmente se ampliam as possibilidades de colocar em 

circulação os valores simbólicos construídos nessa relação. Sobretudo, quando se tratam 

dos diversos espaços inseridos no ambiente da internet, como é o caso da Agência em 

foco neste texto.  

Para pensar sobre essa configuração de processo comunicativo utiliza-se a 

proposição do Uso Social dos Meios, de Jesús Martín-Barbero (1987). Essa perspectiva 

teórica busca entender que “usos”, leituras, interpretações e apropriações os receptores 

fazem dos produtos simbólicos em circulação no processo de comunicação, na relação 

com suas atividades cotidianas. Essa compreensão descentralizada da emissão permite o 

acesso a uma gama de elementos a respeito do objeto de estudo, uma vez que   

 

El consumo no é solo reproducción de fuerzas, sino también producción de 

sentidos: lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, 

pues pasa aún más decisivamente por los usos que les dan forma social y en 

los que se inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de 

diferentes competencias culturales (MARTÍN-BARBERO, 1987, p. 213). 

 

Assim, os usos são inseparáveis da situação sociocultural dos receptores, sendo 

consideradas as existências de diferentes temporalidades e pluralidades de matrizes 

culturais (MARTÍN-BARBERO, 1987).  

Acompanhando periodicamente o site da Afropress e a rotina da redação em São 

Paulo foi possível perceber que o trabalho da Agência é desenvolvido a partir da 

articulação em rede entre os profissionais e instituições envolvidos no processo. Essa 

rede possibilita a troca de informações, cooperação técnica, e o desenvolvimento de 

projetos em parceria. Dojival Vieira dos Santos, como editor-chefe da Afropress, 

representa o nó principal dessa rede, estabelecendo conexões e hierarquias com os 

demais atores participantes, e sendo um produtor-receptor de conteúdos cada vez mais 

atuante em seu trabalho na Agência.  

A rede construída por Dojival foi estabelecida essencialmente ao longo de sua 

trajetória de vida, e pela Agência, através do trabalho desenvolvido desde a fundação do 

projeto. O trânsito de Dojival por diversos campos, entre os quais os mais relevantes 

estão o da comunicação, o do Direito, o político e ainda o relativo à militância nos 

movimentos sociais negros, tornou possível o estabelecimento de uma rede social 
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bastante variada, que é fundamental para o desenvolvimento do trabalho da Afropress e 

acaba permitindo e estimulando a inserção da Agência nessas esferas. Nesse processo, o 

uso da internet potencializou ainda mais a ampliação dessa rede, uma vez que há uma 

possibilidade maior de serem estabelecidas conexões, sem a preocupação com a 

distância física. 

O contato com essa rede é um dos principais passos que dá início ao processo de 

produção dos conteúdos. O material veiculado na Afropress é produzido pelos 

colaboradores que enviam textos para as diversas seções do site da Agência e por 

Dojival Vieira dos Santos, que revisa e posta todas as matérias na internet. Qualquer 

produto destinado ao veículo passa pela avaliação do editor-chefe, e, em alguns casos, é 

editado por ele antes de ser publicado. Sobre as matérias oriundas da redação da 

Agência, o processo de produção desses conteúdos não segue uma rotina rígida, sendo 

adaptado ao cotidiano de Dojival, que é o jornalista responsável por grande parte dos 

textos veiculados na seção Notícias. Entretanto, mesmo que haja variações de acordo 

com a demanda diária, é possível pontuar algumas ações mais frequentes no processo de 

produção. De acordo com o editor-chefe, a primeira ação do dia é a verificação de e-

mails e informações junto à rede de contatos dele e nos meios de comunicação para 

apuração de pautas afins aos temas de abordagem da Agência. Depois, com as pautas 

listadas, as informações são checadas, as fontes são procuradas e consultadas, muitas 

vezes no local onde está se passando o acontecimento a ser divulgado, e as notícias são 

redigidas e postadas no site. Posteriormente as matérias são distribuídas para um 

mailing. Esse procedimento tem ligação com o propósito que a Agência declara ter com 

a comunicação, conforme relatou seu editor-chefe. 

 

Nós fazemos jornalismo e ativismo focado. Mas não é focado apenas na 

gente, é focado na gente falando para o Brasil. A Afropress não quer falar só 

para os negros, nem pro movimento negro, que é uma parcela organizada dos 

negros. A Afropress quer falar para o Brasil, refletindo os pontos de vista, a 

visão, a realidade, a situação histórica, social, econômica e política dos 

negros brasileiros, que são, antes de qualquer coisa, cidadãos brasileiros. 

Portanto, o nosso público é o Brasil. Essa visão que alguns setores têm de 

falar pra dentro, é a visão do gueto, é a visão de falar para o nosso próprio 

umbigo. É claro que é importante falar pra nós, mas é importante falar para 

quem não entende o que está acontecendo. Quando a gente fala de 

comunicação a gente está querendo comunicar não com uma parcela, a gente 

está querendo comunicar com a sociedade brasileira e com o mundo. Aliás, 

não seria diferente, com o mundo hoje conectado pelas redes sociais, no 

mundo inteiro (SANTOS, Dojival Vieira dos. Entrevista concedida em 5 de 

outubro de 2011). 
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Então, esse mailing é bastante diversificado, contém endereços de e-mail de 

entidades e ativistas dos movimentos sociais negros e outros movimentos, como os de 

defesa dos Direitos Humanos. Também estão incluídos profissionais dos mais variados 

meios de comunicação, como o jornal Folha de São Paulo e a Revista Caros Amigos; 

sites, como o Portal Todo Dia Online; órgãos públicos, como a TV Assembleia, da 

Assembleia Legislativa de São Paulo, entre outros. Dojival ressaltou que o site da 

Agência é visitado com frequência pelas redações de diversos veículos de comunicação 

para onde os conteúdos produzidos são enviados através do mailing. De acordo com o 

editor-chefe, a afirmação se comprova no aumento do número de acessos ao site depois 

do envio pelo mailing. 

O jornalista relata ainda que, dependendo do tema da matéria, concomitante ao 

envio por e-mail, também são realizados contatos telefônicos com profissionais da rede 

de relações dele, ou não, pois também são procurados outros contatos junto aos veículos 

de comunicação, para apresentação dos materiais produzidos e a busca de outros 

espaços de publicação. Nas palavras do editor-chefe da Afropress, “há um trabalho de 

ativismo junto com o jornalístico, um trabalho de pressão pacífica nas redações”. Muitas 

vezes esse esforço resulta em divulgação das pautas propostas, que muitas vezes 

desencadeiam o agendamento de uma série de outros veículos. Assim é possível 

depreender que a circulação dos conteúdos produzidos pela Afropress se amplia para 

além do site, isso acontece através do envio pelo mailing e do trabalho de ativismo na 

apresentação das matérias para as redações dos veículos de comunicação, em função da 

relevância dos casos tratados, mas também pelos contatos do editor-chefe, Dojival 

Vieira dos Santos.  

Grande parte desse trabalho é realizada a partir da redação da Afropress. Esse 

espaço está localizado na casa de seu editor-chefe. Uma das salas da residência de 

Dojival, onde há uma pequena biblioteca com títulos sobre variados temas, duas mesas 

de escritório, um computador de mesa, um notebook, uma impressora, um modem de 

internet banda larga e um roteador wireless, é o local onde são produzidos e de onde 

parte a distribuição dos conteúdos da Afropress. 

Conforme já foi mencionado, nesse primeiro momento foi possível verificar que a 

Afropress usa a comunicação como estratégia de militância no combate ao racismo e 

busca da equidade racial. O trabalho da Agência é desenvolvido através de um sistema 
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de comunicação e articulação em rede, tanto para elaboração quanto para distribuição de 

notícias. O uso da internet parece ser peça-chave no processo de comunicação em rede, 

facilitando a articulação com profissionais, instituições e outros veículos de 

comunicação, o acesso e troca de informações, a circulação dos conteúdos produzidos, e 

a visibilidade tanto dos temas suscitados quanto da própria atuação da agência. O papel 

do produtor-receptor de conteúdos no trabalho da Agência, neste caso personificado na 

figura do editor-chefe Dojival Vieira dos Santos, tem grande relevância uma vez que 

esse profissional é o articulador e um dos principais pontos de recepção, produção e 

circulação dos sentidos que passam pela atuação da Afropress.  

A partir da continuidade da pesquisa posteriormente, o objetivo é buscar de 

caminhos para o entendimento mais aprofundado das concepções que os movimentos 

sociais negros contemporâneos têm acerca do papel da comunicação e do uso da 

internet como estratégias de militância. Ainda interessa refletir sobre a visão desses 

grupos acerca das possibilidades que podem se abrir a partir do desenvolvimento de 

projetos comunicacionais focados no fortalecimento da luta por equidade racial, como 

uma maior articulação em rede entre as diversas entidades, ativistas e setores dos 

movimentos, e o empoderamento dos atores envolvidos nesse processo. 
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Sujeitos Comunicantes: as manifestações e expressões sobre América 

Latina a partir do portal TeleSUR  
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1
 

 

RESUMO: O texto analisa as manifestações e expressões sobre América Latina apresentadas 

pelos participantes da investigação, especialmente pensando seus usos e experiências com o 

portal TeleSUR. Para tanto, problematiza a noção de sujeitos comunicantes, considerando suas 

competências como leitores, colaboradores, fruidores. Em outra perspectiva, a partir de suas 

falas, assinala elementos que configuram a realidade da região – história, política, economia, 

sociedade, mídia. Como processualidades metodológicas, utilizou pesquisa exploratória, 

pesquisa com os sujeitos, entrevistas individuais e fórum de inter-relação com o portal. 

Observou-se que os sujeitos comunicantes possuem um conhecimento denso sobre a realidade 

latino-americana, mantendo uma relação emocional com as temáticas. Também, apresentam um 

entendimento amplo dos processos midiáticos, buscando diversos canais de informação. 

 

Palavras-chave: Portal TeleSUR; Sujeitos Comunicantes; América Latina. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

O texto busca analisar as manifestações e expressões sobre América Latina 

apresentadas pelos sujeitos comunicantes da pesquisa a partir de seus usos e 

experiências com o portal TeleSUR. A presente reflexão integra a dissertação de 

mestrado “América Latina e Cidadania Comunicativa: as inter-relações entre sujeitos 

comunicantes e o portal TeleSUR”
2
 e compreende o sistema comunicativo enquanto 

uma das instâncias que conformam as dinâmicas de elaboração dos sujeitos, nas quais 

participam também família, amigos, trabalho, instituições de ensino, movimentos 

sociais, organizações de bairro, espaços midiáticos, entre outros. 

                                                           
1
 Professora vinculada aos Cursos de Comunicação Social da UNIPAMPA. Mestre em Ciências da 

Comunicação pela UNISINOS. Graduada em Comunicação Social – Jornalismo pela UFSM. Integrante 

do Grupo de Pesquisa PROCESSOCOM. E-mail: tabita.strassburger@gmail.com 
2
 A investigação foi orientada pelo professor doutor Alberto Efendy Maldonado Gómez de la Torre e está 

disponível em Strassburger (2012). 
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Ainda, considera os sujeitos comunicantes especialmente em suas competências 

como leitores, colaboradores, fruidores, através de depoimentos, opiniões, relatos, 

vivências, manifestações e expressões. A pesquisa vai além da noção de receptor, 

admitindo essas pessoas como comunicantes ativos, indivíduos com posturas críticas e 

reflexivas, que possuem relações e contextos diversos. Para tanto, foram construídas 

trilhas fundamentadas em problematizações anteriores, por meio de obras e autores que 

têm desenvolvido a questão de um sujeito participativo, no sentido da reflexão e atuação 

junto aos processos comunicativos. Nesse sentido, perpassa, por exemplo, a teorização 

de Martín-Barbero (2008) sobre o povo, a leitura de Mattelart e Mattelart (2004) acerca 

do retorno do sujeito, a referência de Certeau (2011) ao cotidiano do homem comum. 

Partindo das falas dos próprios sujeitos comunicantes, o texto destaca alguns 

aspectos dos cenários históricos, políticos, econômicos, sociais, midiáticos, que têm 

configurado a América Latina. Assim, apesar de inúmeras referências importantes, entre 

os autores fundamentais, o texto refere Galeano (2010), Ianni (1974, 1997) e Sader et al. 

(2008). Mais que pensar a região como um continente geograficamente constituído, a 

pretensão é tomá-la enquanto um mosaico de povos e culturas, traços e histórias, 

esperanças e desgraças, limites instáveis e fronteiras porosas, na dinâmica dos anos, em 

contínuo movimento e incansável processo. 

Dos movimentos metodológicos que resultaram nas problematizações do presente 

texto, pode-se referir a pesquisa exploratória e a pesquisa com os sujeitos, que tinham o 

objetivo básico de buscar, conhecer e selecionar os sujeitos. Permitiram a aproximação 

inicial da pesquisadora, bem como a escolha dos três participantes da investigação, de 

acordo com o perfil desejado (interesse em mídia, América Latina e TeleSUR).  

Na sequência, para desenvolver a análise, foram realizados entrevistas individuais 

e fórum de inter-relação com o portal TeleSUR
3
. A primeira dinâmica buscou ampliar o 

conhecimento acerca dos sujeitos comunicantes, suas trajetórias de vida, comunicativa e 

midiática, e as manifestações e expressões referentes à América Latina. Já a segunda, 

pretendeu colocar os entrevistados em relação entre si e com o espaço digital, e também 

apreender depoimentos, opiniões, experiências, vivências, falas, gestos. E, ainda, 

confrontar as declarações e atentar aos posicionamentos afirmados anteriormente – por 

exemplo, se os participantes mantinham suas posturas quando na presença dos demais. 

                                                           
3
 Considerado um espaço multimidiático em virtude da convergência de diferentes meios em uma mesma 

ambiência (www.telesurtv.net). 
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2. PESQUISA EXPLORATÓRIA E PESQUISA COM OS SUJEITOS  

Entre os diversos métodos de pesquisa exploratória, o adotado pela referida 

investigação contou com a entrada em campo, entre os meses de março e junho de 2010, 

para encontrar telespectadores, no Rio Grande do Sul (pela proximidade geográfica), e 

fontes qualificadas que fornecessem informações acerca da TeleSUR. Primeiramente, o 

contato com essas pessoas ocorreu via digital, buscando informações básicas, e, em 

seguida, conforme se mostrou necessário, por meio de entrevistas presenciais de 

configuração semiestruturada
4
 – com uma telespectadora da cidade de Caxias do Sul, e 

com o jornalista e membro da Junta Diretiva da TeleSUR no Brasil, Beto Almeida.  

Naquela fase da investigação, a dinâmica exploratória foi importante para a 

reformulação do problema/objeto – o projeto deixou, por exemplo, de considerar a 

TeleSUR apenas enquanto emissora de televisão, para tomar o aspecto multimidiático 

de seu portal. Ainda, foi fundamental pela possibilidade de obter pistas acerca de 

públicos, conteúdos, produção de informação jornalística, programação, estrutura 

organizativa e administrativa, linha editorial, cenários diversos do sistema. Além disso, 

tais movimentos auxiliaram acionando determinados enfoques teóricos, na busca pela 

compreensão de aspectos que iam surgindo durante as ações e percursos. 

A partir dessa perspectiva, para encontrar e mapear esses sujeitos, foram adotadas 

algumas estratégias inspiradas em algumas técnicas metodológicas específicas para 

internet, como a etnografia virtual ou netnografia
5
. A procura começou através do envio 

de e-mails e busca na rede social Orkut. Ainda, referente à fundamentação teórica, 

alguns passos foram pensados a partir de Winkin (1998) e suas orientações a um método 

sistematizável de observação. Os exemplos de dificuldades e soluções enfrentadas nos 

primeiros contatos com o campo, explicitados pelo autor, trouxeram sugestões de como 

refletir e agir diante de determinados obstáculos operativos. 

Após os movimentos exploratórios relatados, tornou-se imprescindível delimitar e 

aprofundar as reflexões sobre os sujeitos analisados, por meio de uma busca mais 

amadurecida, consciente e focalizada, e da problematização desses participantes da 

                                                           
4
 Como o objetivo inicial da pesquisa se voltava à reflexão das representações e identidades latino-

americanas conformadas nos telespectadores a partir da emissora TeleSUR e das demais mediações, as 

questões elaboradas nessas entrevistas ficaram circunscritas a cinco eixos temáticos: representações e 

identidades latino-americanas; sentimento de latino-americanidade; outras mediações (em referência aos 

hábitos midiáticos e demais relações estabelecidas no cotidiano); comparação com as TVs convencionais; 

e com relação aos Estados Unidos (entendimento do telespectador acerca de aspectos históricos, políticos 

e ideológicos, presentes em TeleSUR, sobre a hegemonia estadunidense frente à América Latina). 
5
 Para tanto, ver: Soriano (2007), Leung (2007) e Ardèvol et al. (2003). 
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pesquisa. Durante o mês de junho de 2011, a partir da aplicação de questionários
6
 com 

perguntas abertas e fechadas, a pesquisa com os sujeitos serviu para definir os aspectos 

de seleção, definindo o grupo
7
 que seria utilizado para a análise.  

Optou-se em manter o cenário de “vínculo entre mídia, América Latina e 

TeleSUR” por entender que traria contribuições importantes à investigação. Além de 

conhecer os conteúdos praticamente desde o início do sistema multimidiático, esses 

sujeitos mantinham uma relação intensa e qualificada com TeleSUR. Soma-se a isso, a 

estreita relação que possuem com informações e comunicação midiática, procurando 

fontes diversificadas e filtrando os conteúdos de jornais, revistas, canais de televisão, 

páginas na internet, blogs, listas de e-mail, entre outros. Ainda, chama atenção o modo 

como utilizam esses materiais, sugerindo e compartilhando com amigos e conhecidos, 

via correio eletrônico e redes sociais. 

Entre as características principais, está o fato de ser um grupo de amigos de 

Caxias do Sul, com cerca de dez pessoas que se inter-relacionam, especialmente, por e-

mails, mas não somente através desse canal, dividem informações variadas (notícias, 

eventos culturais, cursos, palestras, possibilidades de emprego, etc.), possuem 

afinidades e interesses em comum – com destaque para a busca por conhecimento –, são 

heterogêneos entre si, com diferenças como idade, área de formação, inclinações 

políticas partidárias, atividades profissionais. 

Importa assinalar que as perguntas que integraram o questionário foram 

elaboradas pensando a problemática da pesquisa e os objetivos de delimitação dos 

entrevistados. O movimento de seleção dos participantes para a fase final da pesquisa 

primou por resultados qualitativos na interpretação das realidades sociais em que os 

sujeitos se inserem na relação com TeleSUR. Para tanto, buscou-se apreender os hábitos 

informativos e as dinâmicas midiáticas desses sujeitos; o entendimento que possuem no 

que tange às temáticas sobre América Latina; e as posturas acerca das mídias em geral 

e, especificamente, do sistema multimidiático. 

                                                           
6
 Composto de 40 questões, divididas nos seguintes blocos temáticos: Aspectos midiáticos, América 

Latina, Integração latino-americana e Cidadania comunicativa. 
7
 A investigação se aproximou de pessoas em três cenários diferentes: “latino-americano”, “universitário” 

e “vínculo entre mídia, América Latina e TeleSUR”. 
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3. PROBLEMATIZANDO OS SUJEITOS COMUNICANTES  

O termo sujeitos comunicantes é utilizado para a investigação com base na 

construção de uma trajetória concreta, reflexiva e conceitual, desenvolvida ao longo dos 

anos por autores como Certeau (2011), Martín-Barbero (2002, 2008), Mattelart e 

Mattelart (2004), perpassando reflexões sobre o receptor, o povo, o homem ordinário, o 

sujeito, entre outras
8
. 

Através do processo de constituição e reconfiguração de distintos conceitos, 

cunhou-se o entendimento da presente pesquisa para a noção de sujeitos comunicantes, 

compreendendo-os como indivíduos possuidores de determinações e atitudes, capazes 

de se posicionar frente às mídias, de participar efetivamente na proposição de 

questionamentos e ações, de discernir entre as informações que busca e as que lhe são 

oferecidas. Ainda, como pessoas, cidadãos, que fluem a comunicação em várias 

dimensões, especialmente, no caso do presente texto, pensando as maneiras como 

trabalham referências sobre a América Latina. 

Inicialmente, a proposta é refletir sobre a produção de Martín-Barbero (2002), no 

âmbito da recepção, quando traz que a perspectiva é mais que uma etapa no processo 

comunicativo; é um lugar novo, de onde se devem reconsiderar os estudos e a pesquisa 

em comunicação. O autor coloca a complexidade de tais problematizações e a 

necessidade de repensar o processo por inteiro, atentando ao sujeito, sem deixar de lado 

as mediações, contextos e tampouco os meios de comunicação massivos. 

A caminhada de Martín-Barbero (2008), em proximidade com os indivíduos, é 

descrita a partir de conceitos como povo (relacionado especialmente à política e ao 

poder que estabelece), classe social (remetendo ao processo de opressão das classes 

populares pela aristocracia e burguesia) e massa (classes trabalhadoras, tidas como 

multidão). Observa-se em sua construção teórica a presença de vários autores com 

visões negativas em relação à massa, ao popular; e também, uma valorização da 

                                                           
8
 No percurso do Mestrado, um conjunto de fatos, reflexões e experiências confluíram resultando nas 

problematizações sobre os sujeitos comunicantes, desenvolvidas pela presente dissertação. Além dos 

autores referidos no texto, participaram nessa construção discussões como as de Caletti (2007) e Ferry 

(1992), em seus apontamentos acerca da vida social enquanto espaço público, da comunicação das 

sociedades civis e da relação e participação da mídia nesses cenários. Também as concepções organizadas 

por Oliveira (1998, 2001) sobre propostas de metodologias e interações sociais contribuíram para 

articular a noção apresentada pela pesquisa. Por fim, teve grande importância os contatos com o Centro 

de Experimentación para el Aprendizaje Permanente (CEPAP), tanto pela participação nos Encontros 

Discentes da Rede AmLat (que a autora integra como membro do Grupo de Pesquisa PROCESSOCOM) 

quanto pela vivência na atividade desenvolvida pelo CEPAP, no dia10 de outubro de 2011, durante 

período de imersão na Venezuela. 
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tecnologia como possibilidade de solucionar os conflitos sociais. Por outro lado, as 

problematizações do autor primam pelas relações estabelecidas diretamente no entorno 

dos sujeitos, na época, tomados enquanto receptores.  

Entre as correntes e problemáticas que tratam de um retorno às pesquisas sobre o 

sujeito, abordadas por Mattelart e Mattelart (2004, p. 105), pode-se destacar a 

perspectiva que aborda aspectos do que é ordinário, banal, considerando elementos do 

cotidiano. Além disso, os autores fazem menção a pesquisadores da escola de Palo Alto 

(ou o colégio invisível), como Bateson, Birdwhistell, Hall, Goffman, assinalando a 

importância de a comunicação “ser estudada nas ciências humanas segundo um modelo 

que lhe fosse próprio”, indo além de teorias matemáticas hegemônicas, como a de 

Shannon. Os elementos se mostraram significativos à investigação principalmente por 

remeterem à ideia de comunicação “como processo social permanente integrante de 

múltiplos modos de comportamento: a palavra, o gesto, o olhar, o espaço 

interindividual” (MATTELART E MATTELART, 2004, p. 106). De certa forma, a 

pesquisa refletiu sobre essas dinâmicas ao problematizar as entrevistas individuais e o 

fórum de inter-relação com o portal TeleSUR, atentando às manifestações e expressões 

dos sujeitos comunicantes, nas competências como leitores, colaboradores e fruidores. 

Das trilhas de Certeau (2011), a investigação se apropria também das reflexões 

sobre o homem ordinário, sua vida comum e linguagem cotidiana. Especialmente pela 

alusão a Wittgenstein que denota significativa importância aos comportamentos e usos 

linguísticos, desenvolvendo-os por meio de observação e análises das práticas, suas 

expressões, formas de vida. No âmbito desses processos, é que se dariam as expressões 

e manifestações dos sujeitos comunicantes. 

Desenvolvendo principalmente teorizações sobre estudos de recepção e, ainda, 

focando nos telespectadores, Morley (1997, p.32, tradução nossa) relata a modificação 

conceitual pela qual passaram os públicos, antes considerados vítimas, seres passivos, 

abandonados frente às telas. Descobriu-se que, longe de serem vítimas e de estarem 

alienadas, “estavam alertas, ativas e preparadas em frente à televisão, para pegar as 

conotações ocultas, para resistir às seduções hegemônicas, e, em geral, para desbaratar 

astúcias da ideologia”. A passividade caiu em desuso, afirma o autor. Todavia, ainda há 

pesquisadores e investigações que anulam a participação do sujeito, ignorando suas 

posturas críticas e conscientes, e considerando apenas a técnica como importante nos 

processos midiáticos.  
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Também Certeau (2011, p. 88 e 89) traz contribuições acerca desse telespectador, 

apontando que sua exclusão e de suas manifestações é apenas ilusória. 

 

Na realidade, diante de uma produção racionalizada, expansionista, 

centralizada, espetacular e barulhenta, posta-se uma produção de tipo 

totalmente diverso, qualificada como “consumo”, que tem como 

característica suas astúcias, seu esfarelamento em conformidade com as 

ocasiões, suas “piratarias”, sua clandestinidade, seu murmúrio incansável, em 

suma, uma quase invisibilidade, pois ela quase não se faz notar por produtos 

próprios (onde teria o seu lugar?), mas por uma arte de utilizar aqueles que 

lhe são impostos. 

 

Assim também são os sujeitos comunicantes da pesquisa, distintos nos usos que 

fazem dos meios de comunicação e nos modos de construir suas linguagens; integram 

uma lógica, mas, de acordo com suas escolhas, acabam por subvertê-la. Através de 

táticas desenvolvidas, apropriam-se das informações com as quais têm contato (por 

exemplo, de mídias comerciais), transformando-as da maneira como lhes interessa, 

empregando-as como base para buscar outros referentes informativos. Certeau (2011) 

indica que entre um consumidor e os produtos que são “impostos” existiria um 

distanciamento, oscilando segundo o uso que cada indivíduo faz com o que tem contato. 

Dessa forma, não poderiam ser identificados ou qualificados pelos produtos 

jornalísticos ou comerciais que assimilam, mas sim, pelo uso em si – e nas relações e 

circunstâncias específicas nas quais ocorre. 

Nessa perspectiva, Mattelart e Mattelart (2004) elaboram, ainda, a dimensão dos 

sujeitos considerando a noção de competência junto ao âmbito comunicacional. Estaria 

relacionada às experiências individuais e sociais do sujeito, bem como, aos hábitos e 

familiaridade com determinados produtos midiáticos, e aos movimentos e práticas da 

comunicação dos quais ele é participante. Com sentido parecido, Huertas Bailén (2002) 

fala de uma audiência ativa, que indica um protagonismo dos sujeitos frente às mídias, 

significa uma atitude crítica e reflexiva diante do contato com as informações, a partir 

de vivências e experiências que essas pessoas apresentam. Em concordância com 

Livingstone e Lunt (1997), importa assinalar que, quando a pesquisa utiliza o adjetivo 

crítico para falar dos sujeitos comunicantes, não se refere à negação ou rechaço, mas 

sim, a um comportamento informado, distanciado ou analítico no que diz respeito às 

informações com as quais têm contato. 

Desenvolvendo a noção de públicos e avançando nas ideias de subserviência das 

pessoas à onipresença da mídia, Mata (2001, p. 184, tradução nossa) atenta para a 
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centralidade dos meios na vida cotidiana dos indivíduos e propõe reformulações no 

conceito de “receptor”. Ainda, assinala que esses sujeitos são mais que destinatários dos 

meios, são produtores; muito além de apenas consumo, recepção ou passividade, são 

“sujeitos ativos de uma complexa relação”. A autora coloca que os públicos dos meios 

massivos devem ser considerados uma nova formação social, apresentando mudanças 

estruturais, que afetam tanto a produção de bens quanto o cotidiano das pessoas, e 

transformações estruturais, que implicam novas formas de ordenamento.  

Partindo de todas essas perspectivas apresentadas, são buscadas referências nos 

procedimentos elucidados a seguir para problematizar os sujeitos comunicantes a partir 

daquilo que expressam e manifestam simbolicamente em uma linha comunicacional. 

Entre outros fatores, tais problemáticas merecem destaque devido à importância da 

mídia como uma das instâncias de divulgação e legitimação dos mais variados sentidos, 

que partem de inúmeras mediações, tomando o domínio social, englobando-se ao 

cotidiano, nos mais diversos contextos da sociedade.  

 

4. ENTREVISTAS INDIVIDUAIS E FÓRUM DE INTER-RELAÇÃO 

Tanto as entrevistas individuais quanto o fórum de inter-relação com o portal 

foram pensados em termos qualitativos e buscando aproximações com os participantes 

da investigação. Dessa maneira, foi desenvolvido um roteiro
9
 semiestruturado com 

questionamentos que guiavam as duas processualidades, mas permitiam que novas 

indagações e comentários fossem colocados no decorrer da conversação. As perguntas 

foram organizadas para que o entrevistado tivesse tempo para refletir e liberdade na 

elaboração de suas respostas. 

Seguindo indicações de Medina (1986), o texto admite a importância de ir além 

das concepções puramente técnicas, pela compreensão da necessidade de estabelecer 

um diálogo, uma inter-relação profunda de entrevistado e entrevistador. A entrevista 

seria uma técnica de interação social, de interpenetração informativa, que prima pelo 

inter-relacionamento humano; “ambos os partícipes do jogo da entrevista interagem, se 

modificam, se revelam, crescem no conhecimento do mundo e deles próprios” 

(MEDINA, 1986, p. 8). Assim, buscava-se a maior profundidade possível, deixando os 

                                                           
9
 Apresentava 35 perguntas, distribuídas nos respectivos blocos temáticos: América Latina, Trajetória de 

vida (comunicativa, sociocultural), Cidadania e TeleSUR. 
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sujeitos à vontade para responder, comentar, questionar, criticar, sugerir, enfim, para 

agir de acordo com seus posicionamentos, aproximando-se de uma ação do cotidiano. 

No que tange ao fórum de inter-relação, foi um procedimento desenvolvido com a 

finalidade de acompanhar e observar os sujeitos comunicantes em inter-relação com o 

portal TeleSUR. Pode-se dizer que foi um momento de encontro entre e com os 

entrevistados, no qual foram retomadas perguntas da entrevista individual, atentando às 

manifestações e expressões dos participantes sobre América Latina e também à 

coerência das respostas (por exemplo, buscando perceber se os entrevistados mantinham 

suas colocações e posturas). Ainda, mostrou-se relevante devido à compreensão de que 

essas pessoas comunicam de modo diferenciado quando estão compartilhando espaços e 

informações. Foi interessante observar posturas, momentos de conversação, de conflitos 

e/ou afinidades, identificar detalhes que não estavam presentes nas entrevistas 

individuais e nos questionários, e também determinados posicionamentos que se 

mantiveram em todos os exercícios. 

A participação conjunta dos sujeitos contribuiu para aprofundar e detalhar 

qualitativamente pensamentos, opiniões, sentimentos, emoções, atitudes em um 

ambiente de diálogo e debate sobre aspectos e elementos relativos ao problema/objeto e 

seus objetivos de inter-relação entre os comunicantes e o portal TeleSUR. Convém 

ressaltar que, buscando preservar os entrevistados de possíveis constrangimentos, 

optou-se por substituir seus nomes pelo de personagens ilustres da história latino-

americana: Manuela Sáenz
10

, Josefa Camejo
11

 e Juan José Landaeta
12

. 

Com relação aos interesses no espaço digital referido, os participantes explicaram 

que acessam para saber assuntos sobre a realidade latino-americana por uma perspectiva 

                                                           
10

 Nasceu em Quito, Equador, no ano de 1797. Teve grande importância e participação política, atuando 

em movimentos revolucionários e lutando pela libertação de Nuestra América, ao lado de Símon Bolívar 

– de quem foi amante. Considerada a libertadora do Libertador, livrou Bolívar de ser assassinado em 

1828. A patriota faleceu em 1856 (HAGEN, 1955). 
11

 Teve envolvimento no processo de independência venezuelano, defendendo de modo especial a 

Província de Coro, onde nasceu em 1791 (território similar ao do atual estado de Falcón). Não há registro 

exato de seu falecimento, mas as referências apontam os anos de 1862 ou 1863. Sua história é retratada 

em desenho animado, disponível no YouTube (www.youtube.com/watch?v=N80b6nFfwnA). 
12

 Segundo o site do MINCI (www.minci.gob.ve/noticias/1/196944/tal_dia_como), esse venezuelano de 

Caracas nasceu em 1780, foi músico, instrumentista, compositor e diretor de orquestra. Além de compor 

diversas obras de caráter religioso, foi responsável por canções patrióticas, movidas por sua paixão 

revolucionária e envolvimento no processo independentista. É considerado o autor da música do Hino 

Nacional da Venezuela, Gloria al Bravo Pueblo, apesar de não haver documentos que comprovem a 

informação. Faleceu em 1812. 
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dos povos que vivenciam esses contextos. Sáenz
 
(2012)

13
 enfatizou que há informações 

que vê apenas pelo sistema multimidiático e que a construção dos fatos com esse viés 

tão intenso de integração dos povos, somente TeleSUR traz. Ainda, Camejo
 
(2012)

14
 e 

Landaeta
 
(2012)

15
 comentaram que no portal, além das características positivas da 

região, também aparecem as dificuldades e os problemas dos países. Porém, ressaltam 

que são colocados principalmente elementos virtuosos, como cultura, diversidade, 

riquezas naturais, solidariedade, capacidade das pessoas, etc.. 

Durante as processualidades investigativas, surgiram falas críticas quanto às 

posturas de muitos latino-americanos que ignoram a própria origem e desconhecem a 

história dos países que estão ao lado.  

 

Como é que tu vai dar tanta importância para histórias, filmes e produtos 

culturais que fazem referência a uma série de outros povos que não tem nada 

a ver contigo e tu não conhece o povo aqui do lado ou tu não conhece nem a 

tua diversidade brasileira? Então, começa por isso aí, sabe?! A coisa do 

próximo. Eu tenho que me conhecer, conhecer o meu povo e tenho que 

conhecer os meus próximos, primeiro isso. Contrapõe toda essa cultura de 

massa que é imposta, de a gente engolir produto cultural estadunidense. Ok é 

América também, mas é muito mais longe do que o nosso irmão da América 

daqui do lado (CAMEJO, 2012). 

 

Nessa direção, Camejo (2012) assinala a importância de valorizar e conhecer os 

cenários das imediações, aquilo que é local, para depois ampliar o entendimento sobre 

questões mais distantes. Tais colocações remetem à problemática da globalização 

trazida por Ianni (1997) e Santos (1997). O primeiro coloca que a sociedade global já é 

uma realidade que excede a matriz econômica, chegando ao campo político, social, 

cultural; e que a dimensão local/regional deixaria frente a frente o nacional e o global, 

realizando mediações ao mesmo tempo em que fortalece o primeiro. O segundo 

explicita a inter-relação entre globalização, localismo e seus nexos e a necessidade de 

análises cautelosas acerca do global e do local, seus diálogos e entrecruzamentos; ainda, 

pondera sobre o chamado sistema-mundo que seria uma trama de globalismos 

localizados e localismos globalizados. 

                                                           
13

 A entrevistada é a “telespectadora de Caxias do Sul”, com quem a pesquisa teve o primeiro contato no 

movimento exploratório em 2010. Manuela é advogada, filha de pai brasileiro e mãe argentina. 
14

 Formada em Letras, trabalha como publicitária. Tem bastante interesse em comunicação e uma postura 

extremamente contrária aos meios de comunicação hegemônicos. 
15

 Atua como jornalista no canal de televisão da Universidade em que se graduou, exercendo funções 

diversas, como produção, elaboração de notícias, apresentação.  
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Pontuando aspectos comuns entre os países, como o processo de colonização
16

, as 

independências e as ditaduras, o entrevistado expõe sua identificação com a história 

regional e com o modo como os sujeitos buscaram construir suas trajetórias. Para ele, é 

importante “ter uma identidade própria que foi se forjando com o passar dos anos e, em 

alguns casos, a custa de muita luta na tentativa de uma identidade que é diferente da 

colonizadora, da europeia especialmente” (LANDAETA, 2012). Ainda, destaca a 

importância de tal postura continuar sendo valorizada por governantes como Hugo 

Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Fernández, entre outros. 

Sobre o interesse nas questões latino-americanas, Camejo (2012) se aproximou 

das colocações do jornalista, trazendo elementos que inter-relacionam os países. 

 

O que a gente tem em comum entre os países da América Latina, na nossa 

história, e que poucos de nós sabemos. A gente é muito mais parecido do que 

se divulga, então, isso é o que mais me chama atenção. Isso era uma coisa 

que eu não sabia durante a adolescência e a juventude, porque não se tem a 

consciência dessa identidade, na história dos povos e dos países. Até a 

questão das ditaduras, a relação que teve de uma para a outra. Desde as 

colonizações. Claro, foram países diferentes, mas foi de povos europeus, teve 

todo um eurocentrismo implantado. Eliminação dos povos indígenas em 

todos os lugares. 

 

Nesse sentido, percebe-se que ela possui bastante conhecimento sobre as relações 

históricas dos países, referindo também aspectos do idioma como centrais nas dinâmicas 

da região (“mesmo não sendo igual, se um argentino ou chileno vem pra cá, se entende; 

assim também se nós formos pra lá”), de uma identidade histórica (“a gente sofreu 

coisas muito parecidas, e hoje isso significa muito para a América Latina”), a partir da 

colonização e opressão do povo local (o que referiu como “injustiças comuns”), 

ditaduras apoiadas pelos Estados Unidos (comentou sobre a Operação Condor), 

desigualdades sociais, ascensão recente dos movimentos sociais, efervescência de 

governos populares “com pessoas que tem a cara do povo”, entre outros. Ainda, 

assinalou que a integração em si desperta sua atenção, a importância de “nós da 

América Latina, sabermos de nós mesmos, nos conhecermos”. 

Segundo as colocações de Sáenz (2012), no portal TeleSUR, suas buscas se 

voltam principalmente às notícias que em outros canais informativos não se tem acesso 

                                                           
16

 Galeano (2010) reflete sobre a dominação da vida e do destino da maioria dos povos do Sul pelo poder 

de inserção invasiva do império, não apenas fisicamente, mas também de modo cultural. Fazendo clara 

alusão aos Estados Unidos, o autor intitula um subcapítulo como A integração da América Latina sob a 

bandeira de listras e estrelas. 
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e/ou não há profundidade nos dados. Sendo que sua maior motivação é o gosto por 

conhecer as pessoas e suas formas de viver, na diversidade existente, na possibilidade 

de integração dos povos latino-americanos. A característica da entrevista que mais 

chamou a atenção foi sua preocupação em compartilhar informações. Quando recebe 

algo que julga importante (notícias, artigos, programas, filmes, documentários, livros, 

etc.), de imediato, encaminha aos amigos e familiares, por e-mail, redes sociais, 

telefone, ou pessoalmente.  

Sáenz (2012) reconhece que a região tem inúmeros problemas, como as 

desigualdades sociais, mas prefere tomar para si os fatores positivos que fazem dos 

povos ainda maiores. “A importância da América Latina é a gente se ver todos juntos e 

ver o destino que a gente pode determinar para as nossas vidas, em conjunto... parece 

sonhador”. Para ela, “tudo” é relevante no continente, que poderia ser descrito em 

características como a diversidade cultural e étnica, a criatividade e inventividade das 

pessoas (muitas vezes motivada pela necessidade), a riqueza humana e também de 

recursos naturais, a solidariedade dos povos. Conforme inferiu, essas formas de ver a 

região são apresentadas em TeleSUR. 

Em outro sentido, os sujeitos comunicantes foram indagados sobre as temáticas 

referentes à América Latina na mídia brasileira. Todos destacaram aspectos 

depreciativos, características estereotipadas, informações distorcidas, desvalorização de 

modo geral (ênfase na pobreza, desigualdade social, dependência econômica, entre 

outros). Ressaltaram que muitas vezes as realidades latino-americanas nem têm espaço 

nos meios de comunicação do país; que diversos acontecimentos são ignorados e/ou 

diminuídos; também que as coberturas costumam ser superficiais e desenvolvidas de 

maneira parcial (apesar dos meios de comunicação afirmarem neutralidade); que em 

determinadas situações, fatos estadunidenses e europeus são considerados mais 

relevantes e recebem mais atenção que os ocorridos, por exemplo, no país vizinho. 

Por fim, convém elucidar que, durante o fórum de inter-relação, os sujeitos 

comunicantes relataram bastante suas experiências com o portal, trazendo exemplos de 

reportagens (como sobre as eleições presidenciais em El Salvador, no Peru, no 

Uruguai), falando sobre os programas que acham melhores (Mesa Redonda foi citado), 

recordando coberturas feitas por TeleSUR (por exemplo, o caso Piedad Córdoba), 

comentando sobre acontecimentos em que o sistema atuou como protagonista (os três 

lembraram do Golpe de Estado em Honduras), entre outros.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dessas processualidades, observou-se que os sujeitos comunicantes 

possuem um conhecimento denso sobre a realidade latino-americana, tanto no sentido 

atual quanto se pensados os processos de formação histórica (acontecimentos que 

integram os países da região, como a colonização, independências, ditaduras, processos 

midiáticos, cenários políticos, desigualdades econômicas e sociais, etc.). Também ficou 

claro que esses indivíduos mantêm uma relação emocional com as temáticas de América 

Latina e percebem o sistema TeleSUR como um espaço fundamental na construção de 

uma consciência dos povos sobre sua própria realidade. 

Além disso, apresentam um entendimento amplo dos processos midiáticos, 

buscam canais de informação variados, jornais impressos e televisivos, revistas, páginas 

na internet, blogs, listas de discussão por e-mail, redes sociais. Sabem o que desejam, 

procuram e filtram o material que recebem com discernimento. A análise apontou 

semelhanças entre os entrevistados, tanto nos gostos culturais e midiáticos quanto nos 

interesses pelo âmbito comunicacional. Mesmo a identidade é análoga, por exemplo, os 

três se reconhecem latino-americanos, valorizam as realidades que são suas e 

demonstram um sentimento compartilhado por tudo que se refere à região, buscando 

sempre conhecer mais a história, os povos, os meios de comunicação, cenários e 

elementos de modo aprofundado. 

Nessa perspectiva, pode-se inferir que os entrevistados são sujeitos comunicantes 

muito ativos e participativos, conversavam bastante, respondiam com desenvoltura, 

falavam muito e gesticulavam também. Um aspecto que chamou muito a atenção foi a 

ânsia que os três possuem por informações; buscam material diversificado sobre as 

temáticas com as quais se interessam. Certamente tais atitudes são reflexos do interesse 

e trabalho que desenvolvem (tanto Camejo e Landaeta, no campo da comunicação, 

quanto Sáenz como advogada, dependem da boa expressão). 

Somado aos usos do portal, as expressões e aquilo que manifestam acerca da 

América Latina são resultado de experiências que acumularam ao longo da vida, 

relações interpessoais, contato com materiais diversificados, livros de história, textos 

informativos, artigos de opinião, participação em eventos de debate, palestras, fóruns, 

conversas com intelectuais, pensadores, cientistas sociais, obras e autores de referência, 

especialmente da educação e da comunicação, entre outros.  



 
 

162 
 
 

Observa-se que, apesar de terem histórias de vida muito diferentes, os sujeitos 

comunicantes têm posicionamentos semelhantes, e buscam informações nas mesmas 

fontes e espaços midiáticos. Nesse sentido, para finalizar, um aspecto que deve ser 

destacado é a percepção da coerência dos entrevistados em suas respostas, no decorrer 

dos exercícios de aproximação, desenvolvidos pela pesquisa. Desde o primeiro até o 

último contato, os três mantiveram posicionamentos e relatos semelhantes. Tal 

inferência não assinala a rigidez desses participantes, mas sim, a consistência que suas 

manifestações e expressões apresentaram no âmbito dessa pesquisa.  
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Presidentes de Latinoamérica: inter-relações entre os públicos e o 

contexto político da América Latina a partir da série de documentários 
 

Rafael Foletto
1
 

 

RESUMO: Observamos a relevância da pesquisa exploratória como movimento constitutivo e 

decisivo na investigação em Ciências da Comunicação, sobretudo, como procedimento 

metodológico significativo para definir, elaborar e problematizar abordagens de pesquisa 

sistemáticas e futuras concepções teóricas. Ainda, enquanto procedimento que oferece 

interessantes parâmetros para dimensionar e problematizar as metodologias e técnicas referentes 

à pesquisa de recepção. Para tanto, buscamos compreender a inter-relação entre interpretes 

qualificados da realidade latino-americana e o contexto político retratado pela série de 

documentários Presidentes de Latinoamérica, a partir das reflexões derivadas de uma primeira 

experiência com a realização de uma vídeo/conversa, como procedimento de investigação 

relevante para a compreensão da produção de significações dos sujeitos. 

 

Palavras-chave: América Latina; documentário; Estudos Culturais; pesquisa exploratória; 

intérpretes qualificados. 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Es imposible pretender que seamos unos iguales a los otros 

porque somos diferentes. Pero tampoco, en ninguna otra 

oportunidad, cada  uno de nosotros se ha parecido tanto a sus 

sociedades” (Cristina Fernández de Kirchner, episodio 13) 

 

A pesquisa que estamos desenvolvendo no doutorado, intitulada – “Relatos de um 

Sul em câmbio: recepção do ciclo de documentários Presidentes de Latinoamérica”, 

busca problematizar questões comunicacionais da América Latina, a partir da série de 

documentários Presidentes de Latinoamérica, que apresenta como mote entrevistas 
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 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do 
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face-a-face com onze Chefes de Estado da região
2
, tendo como objetivo o relato 

autobiográfico e as reflexões dos principais líderes da América Latina, expondo os 

pontos chaves para compreender os sofrimentos, as conquistas e as esperanças dos 

habitantes da região (FILMUS, 2010).  

Composta por treze vídeos, com sessenta minutos cada, a série de documentários 

foi realizada pela produtora argentina Occidente Producciones, sendo exibida em 

televisões públicas e estatais da Argentina (Canal Encuentro e Canal Siete) e do Brasil 

(NBR e TV Brasil), no sistema comunicativo multiestatal TeleSUR e, disponível também 

na internet
3
. As entrevistas tiveram a condução de Daniel Filmus, ministro da Educação 

do governo de Néstor Kirchner e atual senador pela província de Buenos Aires, que se 

integrou a equipe da Occidente para elaborar os roteiros de perguntas e as pesquisas 

prévias sobre a vida e a trajetória de cada um dos presidentes entrevistados, bem como a 

conjuntura de cada um dos países retratados. Em relação ao financiamento, além dos 

canais Siete e Encuentro, o projeto contou com o apoio do Sindicato de Trabajadores de 

la Propriedad Horizontal (SUTERH), Sindicato de Docentes Particulares (SADOP), 

Banco Credicoop, TELECOM, Fundación Sangari, Organização dos Estados Ibero-

Americanos (OEI) e UNESCO. 

A produção da série de documentários implicou em mais de cem horas de 

filmagem, dez dias de estada e viagens, e três equipes de realização em cada país, para 

produzir cada episódio, revelando assim interessantes questões a respeito dos seus 

protagonistas, seus povos e seus países. Além disso, somam-se às entrevistas, 

depoimentos de pessoas próximas aos mandatários e de homens e mulheres nas ruas, 

bem como imagens urbanas e naturais dos países e materiais históricos referentes à 

ascensão dos lideres políticos. Da mesma forma, antes e depois das entrevistas, as 

câmeras e os membros da equipe de produção acompanharam aos mandatários em suas 

diferentes atividades, viagens, percursos e reuniões, mostrando-os fora de seus 

despachos e descobrindo aspectos pessoais e matrizes sociais, políticas e culturais de 

cada um deles. Igualmente outros elementos do ciclo merecem destaque, como o 

argumento que entrelaça os diálogos face a face dos presidentes com outras vozes e o 

                                                           
2
 Os onze presidentes entrevistados na série foram: Álvaro Uribe Vélez, da Colômbia; Cristina Elisabet 

Fernández de Kirchner, da Argentina; Daniel Ortega, da Nicarágua; Evo Morales Ayma, da Bolívia; 

Fernando Armido Lugo Méndez, do Paraguai; Hugo Chávez Frías, da Venezuela; Luiz Inácio Lula da 

Silva, do Brasil; Michelle Bachelet, do Chile; Óscar Rafael de Jesús Arias Sánchez, da Costa Rica; Rafael 

Vicente Correa Delgado, do Equador; e Tabaré Ramón Vázquez Rosas, do Uruguai. 
3
 O ciclo de documentários pode ser acessado no site do programa: < http://www.presidentestv.com.ar/>. 
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manejo das fotografias e imagens e do som. Características que, de modo geral, 

conferem um tom emotivo as falas dos Chefes de Estado. 

Os relatos dos presidentes entrevistados permitem conhecer com maior detalhe as 

suas vidas, ideologias e sonhos, assim como, possibilita compreender os sofrimentos, 

lutas e desafios dos povos da região. Pois, cada um dos documentários não se resumiu à 

entrevista com o presidente, as câmeras percorreram cenários da América Latinos não 

muito conhecidos, buscando mostrar cada um dos países de forma ampla, ressaltando 

nas suas mensagens, aspectos de seus povos e da intimidade de seus líderes políticos. 

Nesse sentido, buscamos compreender a inter-relação entre o momento político 

retratado pela série de documentários e o vivido por sujeitos interessados no contexto 

latino-americano. Em outras palavras, procuramos nos acercar de interlocutores que 

apresentam alguma proximidade e vivência com o problema-objeto, dialogando e 

interpretando as visões, posicionamentos, reflexões e pensamentos a partir da memória 

despertada pelo produto midiático investigado. 

Dialogamos com as abordagens teóricas e metodológicas dos Estudos Culturais, 

para construirmos processualidades de pesquisa exploratória com o objetivo de 

aproximarmos de intérpretes qualificados da realidade latino-americana e 

problematizarmos a inter-relação desses sujeitos com o conteúdo da série de 

documentários pesquisada, a partir das vivências, reflexões e pensamentos acionados 

pela memória midiática e experiências políticas desses interlocutores. Para tanto, 

apresentamos a reflexão de uma primeira experiência de vídeo/conversa com um 

interprete qualificado, realizada no segundo semestre de 2012. 

 

2. PROBLEMATIZANDO AS ABORDAGENS TEÓRICAS E 

METODOLÓGICAS DOS ESTUDOS CULTURAIS 

Compreendemos que as dimensões teórica e metodológica dos Estudos Culturais, 

possibilitam a problematização das relações entre meios e audiências. Desse modo, 

transpondo a pesquisa dos meios, abarcando um contexto mais amplo, do circuito da 

produção, circulação e consumo da cultura midiática. Nesse sentido, entendemos a 

mensagem como uma forma cultural aberta a diferentes decodificações e, a audiência, 

como constituída por indivíduos ativos produtores de sentidos. Com isso, torna-se 

imprescindível para o pesquisador desenvolver um olhar metodológico sensível, atento 
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às polaridades, às competências, aos agires, aos sentidos, às lógicas e às visões de 

mundo dos indivíduos e grupos humanos. 

Os Estudos Culturais surgem no final dos anos de 1950 ligados ao CCCS (Centro 

de Estudos Culturais Contemporâneos) da Universidade de Birmingham na Inglaterra. 

Essa linha de investigação caracteriza-se desde o seu princípio pela variedade de objetos 

que se propõem a estudar, como também pelo seu caráter interdisciplinar, buscando 

atrelar as suas analises às realidades históricas locais. Nesse sentido, os Estudos 

Culturais podem ser entendidos como uma área de inter-relação entre distintas 

disciplinas, mesclando pesquisa textual e social. Assim, as pesquisas em comunicação 

no âmbito dos estudos culturais transpõem a pesquisa dos meios, abarcando um 

contexto mais amplo, do circuito da produção, circulação e consumo da cultura 

midiática.  

Para Lopes, Borelli e Resende (2002, p. 39), a pesquisa, no âmbito dos Estudos 

Culturais, diz respeito a “uma tentativa de superação dos impasses a que tem nos levado 

a investigação fragmentadora e, portanto, redutora do processo de comunicação, em 

áreas autônomas de análise: da produção, da mensagem, do meio e da audiência”. Desse 

modo, é imprescindível para um pesquisador desenvolver um olhar metodológico 

sensível, atento às polaridades, às competências, aos agires, aos sentidos, às lógicas, às 

visões de mundo dos indivíduos e grupos humanos.  

No âmbito da América Latina, Martín-Barbero (2008) e García-Canclini (2000) 

intentam demonstrar um entendimento complexo e compartilhado das relações entre 

produção, distribuição e consumo do conjunto de bens simbólicos concebidos no seio da 

sociedade. A partir do cruzamento de diferentes áreas do conhecimento, como a 

sociologia, a antropologia e os estudos comunicacionais, García-Canclini (2000), 

desenvolve uma perspectiva que evidencia a cultura como “híbrida”. Dessa forma, 

busca compreender os problemas de comunicação como culturais, bem como 

redimensiona o papel do receptor enquanto sujeito ativo. Do mesmo modo, Martín-

Barbero (2008) pensa a cultura como âmbito estratégico para estudar os processos de 

comunicação. O programa de pesquisa elaborado por Martín-Barbero (2008, 1998), visa 

pensar a comunicação a partir da cultura, pressupondo não centralizar a observação nos 

meios em si, mas abrir a análise para as mediações. Dessa forma, busca deslocar os 

processos comunicativos para o denso e ambíguo espaço da experiência dos sujeitos, 

localizada em contextos sociais e históricos particulares. 
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Compreendemos a cultura enquanto um processo no qual os significados podem 

se apresentar de várias formas. Nesse sentido, García-Canclini (2008) opta por 

considerar a cultura não como um substantivo, como se fosse algum tipo de objeto, mas 

sim como um adjetivo. Dessa forma, o adjetivo cultural permite visualizar a noção de 

cultura através dos contrastes, das diferenças. Da mesma forma, o autor atenta que 

elementos de diferentes culturas e identidades constantemente se mesclam, ganhando 

novos sentidos e significados. 

Para os pensadores dos Estudos Culturais, a cultura não pode ser apreendida 

como um todo. E, conforme Johnson (1999), para entendê-la é necessário uma 

estratégia particular de definição, capaz de revisar as abordagens existentes que, além de 

identificar seus objetos característicos e a abrangência de sua competência, também 

possa mostrar as suas falhas e os seus limites. Pois, “não é de uma definição ou de uma 

codificação que precisamos, mas de ‘sinalizadores’ de novas transformações” 

(JOHNSON, 1999, p. 19). 

Sendo assim, torna-se necessário uma abordagem teórica e metodológica que 

considere tanto as condições de produção quanto as condições de recepção da 

mensagem, bem com a cultura vivida e as relações sociais. Nesse sentido, surge como 

significativa a proposta de circuito da cultura (JOHNSON, 1999), que busca 

compreender a inter-relação entre cada um dos momentos que compõem o consumo 

cultural, permitindo problematizar o processo como um todo. Trata-se de pensar as 

relações comunicativas entre os meios e suas audiências através de uma densa trama 

teórica, operacionalizada por uma multimetodología que dê conta da complexidade dos 

fenômenos que ocorrem no circuito de produção-mensagem-recepção, todos 

contextualizados em uma realidade histórico-cultural. Assim, observamos a ideia de 

circuito da cultura como sustentáculo de uma abordagem metodológica que oferece a 

combinação de distintas técnicas de pesquisa empírica no campo da comunicação, por 

intermédio de uma investigação integradora. 

A ideia de circuitos da cultura, não é exclusiva dos estudos culturais, contudo, 

forma os esforços dos pesquisadores dessa linha que colocaram em maior evidencia essa 

questão, principalmente pelo desenvolvimento de uma vertente mais contextual dos 

estudos de recepção e sua revisão posterior. Ocasionando que diminuísse o interesse em 

relação ao conteúdo propriamente dito dos textos midiáticos, atentando mais para o 

cotidiano de um grupo em que se observam, entre tantas outras atividades, os usos e 
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apropriações dos meios. Tal fato se constituiu aquilo que Mattelart e Neveu (2004) 

chamaram de “virada etnográfica” dos estudos culturais, que centraram as suas análises, 

na observação do papel dos meios no cotidiano dos sujeitos sociais, desenvolvendo 

principalmente estudos de recepção, mais especificamente da mídia e de programas 

televisivos de apelo popular. 

Nesse sentido, Johnson (1999) propõe um modelo de análise que busca observar 

os diferentes lados de um mesmo e complexo processo. Trata-se de um guia “para as 

orientações desejáveis de abordagens futuras ou de que forma elas poderiam ser 

modificadas ou combinadas” (JOHNSON, 1999, p. 33). Com vistas de ampliar o 

entendimento de sua proposta Johnson (1999) procura apresentar seu modelo,que 

segundo o autor: 

 

Tem por objetivo representar o circuito da produção, circulação e consumo 

dos produtos culturais. Cada quadro representa um momento nesse circuito. 

Cada momento depende dos outros e é indispensável para o todo. Cada um 

deles, entretanto, é distinto e envolve mudanças características de forma. 

Segue-se que se estamos colocados em um ponto do circuito, não vemos, 

necessariamente, o que está acontecendo nos outros. As formas que tem mais 

importância para nós, em um determinado ponto, podem parecer bastante 

diferentes para outras pessoas, localizadas em outro ponto. (JOHNSON, 

1999, p. 33) 

 

Em síntese, a proposta de Johnson (1999), baseia-se na idéia de que os processos 

sempre acabam por desaparecer nos produtos. Da mesma forma, o autor aponta para a 

necessidade de atentar para conexão entre as práticas de grupos sociais e os textos que 

estão em circulação, realizando uma análise sócio-histórica de elementos culturais que 

estejam ativos em meios sociais particulares.  

Ainda, Johnson (1999) diz respeito ao fato de que em nossas sociedades, muitas 

formas de produção cultural assumem também a forma de mercadorias capitalistas. 

Assim sendo, conforme o autor, temos de prever tanto condições especificamente 

capitalistas de produção, quanto aquelas relativas ao consumo. “É por isso que nesses 

casos o circuito é a um só tempo, um circuito de capital e um circuito de produção e 

circulação de formas subjetivas” (JOHNSON, 1999, p. 35). 

Dessa forma, a ideia de Circuito da Cultura proposta por Johnson (1999) pode 

ser utilizada como forma de compreender a notícia enquanto produto e/ou produtora de 

cultura, a qual, acaba por percorrer todo o circuito e perpassa, através das disputas em 
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torno da construção imagética do real, isto é, das representações, as instâncias de 

produção circulação e consumo dos bens culturais. 

Assim, procuramos compreender a estratégia de investigação apresentada por 

Johnson (1999) como uma forma de análise que possibilita a observação de cada uma 

das etapas contidas no seu circuito, atentando para o inter-relacionamento das mesmas, 

à luz dos estudos midiáticos. Visto por outra ótica, buscamos construir uma matriz 

aplicável aos estudos dos processos de comunicação, que tem como mote o circuito 

comunicacional ou o circuito das notícias, analisando os momentos desse processo e 

seus pontos de intersecção com as teorias e conceitos do campo da comunicação. Este 

olhar global sobre os processos midiáticos, tem como premissa colocar em perspectiva 

conceitos e inferências que ficariam incompletos se ancorados em um único ponto do 

circuito. 

Tal perspectiva de análise permite o emprego de diferentes técnicas, desde que 

voltadas à observação da produção, do texto, da leitura e das relações sociais, no estudo 

de um objeto midiático. Compreendendo, assim, quatro momentos: 1) análise sócio-

histórico-cultural; 2) análise de produção; 3) análise de textos; 4) análise de leituras e 

retornos. No entanto, é necessário ter a noção dos entrecruzamentos que acompanham 

esse processo que se caracteriza por ser contínuo e não apresentar limites definidos. 

Ainda, conforme Johnson (1999):  

 

É importante reconhecer que cada aspecto tem uma vida própria a fim de 

evitar reduções, mas, depois disso, pode ser mais transformativo repensar 

cada momento a luz dos outros, importando – para outro momento – objetos 

e métodos de estudo comumente desenvolvidos em relação a um 

determinado momento (Johnson, 1999, p. 106). 

 

Hall (2003, p. 360), também constrói uma proposta de análise dos distintos 

momentos do processo comunicativo, “tentando pensar os circuitos de comunicação 

como uma totalidade completa e sobredeterminada”, pois segundo o autor: 

 

Enquanto cada um dos momentos do processo comunicativo, em articulação, 

é necessário ao circuito como um todo, nenhum momento consegue garantir 

inteiramente o próximo, com o qual está articulado. Já que cada momento 

tem sua própria ruptura ou interrupção da ‘passagem das formas’ de cuja 

continuidade o fluxo de produção efetiva (isto é, a ‘reprodução’) depende. 

(HALL, 2003, p. 388). 
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Pensamos que esta proposta de análise é frutífera, no momento que promove uma 

articulação entre estudos culturais, análises dos discursos e estudos do jornalismo, bem 

como desenvolve uma concepção da cultura e dos processos de comunicação enquanto 

práticas que necessitam serem observadas em sua totalidade e complexidade, devido a 

sua importância na sociedade contemporânea (HALL, 2006). 

Da mesma forma, esse tipo de análise somente é tangível dentro de uma 

abordagem teórico-metodológica híbrida, na qual as práticas socioculturais são 

observadas e relacionadas enquanto componentes de um circuito, compatibilizado as 

instâncias de produção, texto e leitura. Essas juntamente com os diferentes elementos 

que as constituem, isto é, produtores, texto, leitores, tornam-se relevantes na circulação 

de valores simbólicos reitores da ação e do processo de significação dos diversos 

campos sociais, articulando o processo de comunicação de forma conveniente e em sua 

totalidade.  

Assim, a ideia dos processos comunicacionais elabora por Johnson (1999) e Hall 

(2003), pode ser apropriada como uma maneira de compreender a produção, circulação 

e leitura da série de documentários, igualmente enquanto um circuito. A concepção de 

um circuito da série encaminha para uma forma de investigação que integre a análise 

das instituições de mídia e de sua organização, das suas produções e condições de 

produção, dos seus textos e discursos, dos públicos, das suas práticas e relações 

estabelecidas. Enfim, como uma reflexão teórico-metodológica que possibilite 

contextualizar e ampliar a compreensão da problemática de pesquisa. 

Ainda, pensamos que a problematização das abordagens metodológicas, dos seus 

usos, dos movimentos de análise e interpretação dos dados obtidos, da busca por aportes 

teóricos que os sustentem, contribuem efetivamente para a construção do problema de 

pesquisa, bem como para o encaminhamento de estratégias metodológicas que fujam 

das tradicionais “receitas de bolo” e que de fato deem um olhar transversal para tratar o 

objeto, as perguntas de pesquisa, os objetivos da investigação, enfim, para permitir o 

avanço na construção do conhecimento, visto enquanto prática social. 

Nesse sentido, interpretando as proposta de análise dos processos 

comunicacionais construídas por Johnson (1999) e Hall (2003), pensamos em 

interpretar cada um dos momentos que constituem o circuito das notícias, observando o 

processo como um todo. Ainda, Escosteguy (2007), aponta como questão fundamenta 

nesse tipo de análise, atentar para as relações entre produção – texto – leitura. Assim, 
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buscamos cartografar, no âmbito do circuito da cultura, os sentidos mobilizados pela 

série de documentários investigada para retratar o contexto político latino-americano da 

época em que foi produzida, ou seja, da chegada ao poder de novas lideranças políticas 

da região. 

 

3. APROXIMANDO-SE DOS INTÈRPRETES QUALIFICADOS: 

UMA PRIMEIRA EXPERIÊNCIA COM A VÍDEO/CONVERSA 

Percebemos a necessidade de aproximação e imersão na realidade investigada, 

buscando compreende-la, problematiza-la e vivencia-la. Sendo assim, procuramos nos 

acercar de interlocutores que apresentam alguma proximidade e vivência com o 

problema-objeto, dialogando e interpretando as visões, posicionamentos, reflexões e 

pensamentos de sujeitos interessados no panorama contemporâneo da América Latina, 

problematizando a relação entre o contexto político dos documentários e o vivido pelos 

públicos desse produto audiovisual. Para tanto, realizamos movimentos de aproximação 

empírica com sujeitos em inter-relação com os vídeos problematizados, permitindo 

testar, vivenciar e refletir os procedimentos, táticas e experimentações metodológicas 

demandadas pela pesquisa. 

Realizamos como procedimento metodológico principal a vídeo/conversa, tendo 

como cenário a o centro de estudantes estrangeiros da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS), que se apresentava como um ambiente de sociabilização e de 

debate sobre o contexto da América Latina, constituindo-se como propício para o 

contato com interlocutores interessados nas questões trazidas pela série de 

documentários, assim, levando-se em consideração as falas, pensamentos, reflexões, 

vivências e visões de mundo apresentadas por esses sujeitos pesquisados. Acreditamos 

que a vídeo/conversa se apresenta como um procedimento de pesquisa relevante para 

aprofundar e detalhar qualitativamente pensamentos, opiniões, sentimentos, emoções, 

atitudes em um ambiente de diálogo e debate sobre aspectos e elementos relativos ao 

produto investigado. 

Através da pesquisa-da-pesquisa de teses e dissertações sobre espaços de 

sociabilização de latino-americanos em Porto Alegre e Grande Porto Alegre e, da visita 

a alguns desses locais, conhecemos Álvaro
4
, coordenador do centro de estudantes 

                                                           
4
 Convém ressaltar que, a título de evitarmos possíveis constrangimentos, optamos por substituir seu 

nome. 
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estrangeiros da UFRGS, que se mostrou interessado em contribuir com a pesquisa, bem 

como se apresentou como um interprete qualificado da realidade da América Latina, 

não apenas por consumir produtos midiáticos (sites, blogs, filmes, programas 

televisivos, revistas, etc.) que problematizam sobre a realidade política da região, mas 

também por buscar construir e participar de espaços de debate e reflexão do contexto 

Latino-Americano. Ainda, o interlocutor, assistiu a diversos episódios da série 

investigada. Dessa forma, constituindo-se como leitor crítico (CORVI DRUETTA, 

2009) de produtos midiáticos referentes à América Latina, que através da inter-relação 

com produtos midiáticos e trajetória de vida, constroem as suas visões de mundo e 

reflexões da realidade.  

Realizamos, no segundo semestre de 2012, em Porto Alegre – RS, uma 

vídeo/conversa com ele. Tal processualidade, consistiu na apresentação de uma 

compilação dos treze episódios da série de documentários, resultando em um vídeo de 

trinta e três minutos, pensado com o objetivo de mobilizar a memória do entrevistado, 

bem como para promovermos o diálogo e o debate a respeito dos documentários 

problematizados. Assim, ao logo da exibição do vídeo compilado, dialogamos com o 

entrevistado, por meio de um questionário de perguntas abertas, relativo a trajetória 

pessoal do informante e as suas reflexões sobre a série Presidentes de Latinoamérica. 

Dessa forma, refletimos sobre essa experiência metodológica levando em consideração 

justamente esses dois parâmetros abordados na vídeo/conversa, que se apresentaram 

como significativos para compreender a produção de sentidos do receptor a partir da sua 

história de vida, memória e, das mensagens da série de documentários. 

 

Trajetória pessoal: circulação e reflexão da América Latina 

 

Álvaro é equatoriano e está há três anos e sete meses no Brasil, cursando a 

faculdade de Engenharia da Produção na UFRGS. Há cinco anos é filiado ao Partido 

Socialista do Equador, militando no movimento estudantil e, participando das 

manifestações e mobilizações iniciais que deram apoio a candidatura de Rafael Correa. 

Sempre que está em férias e retorna ao seu país natal, busca se inteirar dos 

acontecimentos políticos mais recentes do Equador e participar das atividades do seu 

partido, para vivenciar a realidade local, para além do que observa na internet, seja em 

blogs e portais de notícias ou, seja pela TV Pública do Equador e pela TeleSUR. Ainda, 
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o estudante realizou muitas viagens pela América Latina, para conhecer o panorama 

político de diversos países da região, como Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Peru, 

sempre procurando refletir sobre a realidade de cada local e latino-americana, como um 

todo, observando, inclusive pichações nas ruas e frases em banheiros. 

Em 2011, tentou criar um centro de estudantes internacionais dentro UFRGS, “a 

gente consegui fazer algumas coisas mais de integração” (ÁLVARO, 2012). Para tanto, 

contou com o apoio do DCE, que sediava o local para as reuniões do grupo. Porém, 

atualmente o centro de estudantes internacionais não realiza mais reuniões e atividades. 

 

“É um trabalho difícil, porque a cultura de todas as pessoas é muito diferente, 

é difícil tu saber lidar com essa diversidade e tentar sintonizar todos eles em 

prol de alguma uma melhoria. Eles geralmente tem a cultura de vou terminar 

a minha graduação aqui e vou voltar” (ÁLVARO, 2012). 

 

A família de Álvaro é do município de Loja, no sul do Equador, conhecida por ser 

uma cidade muito cultural. O pai é músico e professor universitário. Em 1973, na 

universidade em que o pai de Álvaro lecionava, começaram a chegar professores do 

Chile, exilados da ditadura de Pinochet, que vinha de uma vertente do socialismo 

cultual e ministravam aulas e curso expondo seguindo essa ideia. Isso foi marcando a 

universidade e a família dele e ele também. Com o inicio da ditadura no Equador, que 

embora tenha sido mais branda que em outros países da América Latina, igualmente 

aplicou os preceitos do Plano Condor, perseguindo e prendendo dissidente do regime, 

sobretudo os membros do Movimento Alfaro Vive, Carajo!, de resistência ao Governo 

autoritário de León Febres Cordero. Derivado desse ambiente em que o pai vivia e que 

ele também participava, bem como da história de luta e mobilizações do movimento 

revolucionário equatoriano, Álvaro passou a se interessar ainda mais por política, 

sobretudo, na integração latino-americana. 

Esse relato se apresenta como significativo para compreender as circulações e 

trajetórias que levaram Álvaro a problematizar a história e a política da América Latina. 

Justamente através desse interesse ele buscou fazer o ensino superior no Brasil. Por 

meio de informações sobre as novas lideranças políticas da América Latina, incialmente 

a trajetória do presidente venezuelano Hugo Chávez e, posteriormente do Chefe de 

Estado brasileiro Lula, observadas pela televisão, jornais e internet, bem como pelas 

discussões no partido do qual faz parte, Álvaro passou a ter ainda mais interesse em 

conhecer e consumir a cultura dos países latino-americanos, bem como a compreender e 



 
 

175 
 
 

a refletir sobre o novo panorama que estava surgindo nesses países, de mudanças na 

vida dos cidadãos através de políticas sociais e investimentos do Estado em 

universidades públicas, por exemplo. Assim, descobriu que no Brasil existiam boas 

universidade e bolsas para estudantes latino-americanos, conquistou uma dessas bolsas 

e veio cursar faculdade em uma instituição federal no Rio Grande do Sul. 

Desse modo, interessado na questão da integração latino-americana, bem na 

história e na trajetória dos presidentes que tem uma identificação com a esquerda, 

Álvaro buscou vários matérias sobre esse assunto, chegando a série de documentários 

“Presidentes de Latinoamérica”, “eu consumo muita politica, muito desses 

documentários. Todo o material comunicativo a favor do movimento de integração ou 

dos presidentes é de boa qualidade, por ser assim tu consegue ver que todos estão muito 

sintonizados” (ÁLVARO, 2012). Essa relação, entre política e integração regional a 

partir da trajetória do sujeito e da memória midiática acionada pela série de 

documentários, problematizamos na sequencia.  

         

B.Problematizações da série de documentários: política e integração regional 

 

O primeiro contato de Álvaro com os documentários, foi através da TV Pública do 

Equador, que acompanha com frequência pela internet – “eu assistia a TV pública aqui 

do Brasil, pela internet, e dai que comecei a ver [a séria de documentários Presidentes 

de Latinoamérica], só que não queria esperar até a próxima semana para olhar outro, 

então procurei na internet e comecei a ver tudo direto” (ÁLVARO, 2012). 

  

“O momento de realizar esse documentário foi muito lindo, foi o momento 

em que tu conseguia olhar um menino que estava crescendo, era muito fofo 

olhar todos eles, era como uma criança descobrindo o mundo. Atualmente é 

um adolescente com os seus problemas de identidade ideológica” (ÁLVARO, 

2012). 

 

A observação de Álvaro deve-se ao fato de que, para ele, o conteúdo da série de 

documentário mobilizou a representação de um momento específico e único na América 

Latina, de mobilização e expectativa da população. Ainda, representou um momento no 

qual as novas lideranças latino-americanas procuram enfatizar as suas ações em 

questões como a desigualdade social e a integração regional. Desse modo, estruturas de 

cooperação e inter-relação entre os países latino-americanos foram criadas, a exemplo 
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da UNASUR (União das Nações Sul-Americanas) e da CELAC (Comunidade dos 

Estados Latino-Americanos e Caribenhos), contribuindo para valorizar e fortalecer a 

democracia, a cidadania e a autonomia política da região, de forma a construírem 

estratégias unitárias para enfrentar os problemas da América Latina. Assim, para o 

interlocutor, a série de documentários, “naquele momento identificou muito, motivou 

muito, criou mais expectativas de um sonho” (ÁLVARO, 2012). 

 

“Eu não sei como é, parece uma mágica, geralmente a América Latina, 

parece estar sempre sintonizada na questão política, primeiro as ditaduras, 

depois o neoliberalismo e agora esse movimento... apesar das diferenças 

culturais que a gente tem, que são imensas, a América Latina sempre está 

sintonizada. O que é legal, mas também tu termina, por exemplo os discursos 

de que a América Latina é uma, AL é uma pátria só. É bonito, mas não é real, 

seria mais realista se falássemos – sim, a gente tem problemas de integração, 

são problemas muito sérios, são problemas culturais. É algo que foi semeado 

e até hoje insiste. Por exemplo, Argentinos e Chilenos não se dão muito bem, 

mas parece inacreditável, vi em pichações em um banheiro, na fronteira entre 

Argentina e Chile coisas como – “vamos lá irmãos, vocês conseguem se 

reerguerem”, “vamos lá Chile”, falando do terremoto no Chile. Que 

realmente muda o teu pensamento. Pois a gente se deu conta de que é o 

momento de que unidos podemos fazer muitas coisas” (ÁLVARO, 2012). 

 

Para Álvaro, a série de documentários, a criação de emissoras de televisões 

públicas em diversos países da região e o desenvolvimento do projeto de sistema 

comunicativo multiestatal TeleSUR, processos impulsionados pelas novas lideranças da 

América Latina, retratadas no produto problematizado, contribuíram para a  

 

“Antes as pessoas que pensavam a integração estavam muito isoladas, porque 

a gente olhava só para cima, mas graças a esses documentários, graças a esses 

governos, pois um das maiores conquistas desses governos foi olhar para os 

lados e entender que não é apenas um ou outro que está vivendo essa 

realidade, tem muitos outros, diferentes culturalmente, mas iguais como 

humanos” (ÁLVARO, 2012). 

 

Embora, atualmente, muitos desses governos sofram desgastes, perdendo apoio de 

movimentos sociais que os ajudaram e serem eleitos, por exemplo, a série de 

documentários se mostra pertinente, justamente por apresentar um panorama de 

mudanças no horizonte latino-americanos, servindo de referencial para compreender os 

avanços, conquistas e realizamos dessas novas lideranças, mas também para entender as 

dificuldades e sofrimentos derivados desse processo. Para o interlocutor, “esse 

documentário foi uma foto de uma criança com muita ternura, que estava crescendo, 

agora se fosse feito de novo a gente vai encontrar um adolescente com problema de 
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identidade, de estima” (ÁLVARO, 2012). Assim, a série de documentários Presidentes 

de Latinoamérica se apresenta como um cartão postal dessa época de mudanças na 

América Latina. 

Visualiza-se a série de documentários observada enquanto produto midiático que 

coloca em circulação uma visão positiva e afirmativa das identidades culturais dos 

povos latino-americanos, por meio das mensagens que veicula. Desse modo, 

contribuindo para fortalecer conhecimentos e compreensões da realidade social latino-

americana. Igualmente, os documentários se mostram pertinentes, ao apresentarem o 

panorama de mudanças no horizonte latino-americano, o que contribuir para 

compreender os avanços, conquistas e realizamos dessas novas lideranças, mas também 

para entender as dificuldades e sofrimentos derivados desse processo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observamos a relevância da pesquisa exploratória como movimento constitutivo e 

decisivo na investigação em Ciências da Comunicação. Dessa forma, percebemos a 

importância de realizar movimentos de aproximação com o objeto empírico, como 

procedimento metodológico significativo para definir, elaborar e problematizar 

abordagens de pesquisa sistemáticas e futuras concepções teóricas. Acreditamos que 

esse tipo de experimentação contribui decisivamente, não apenas para o contato com 

procedimentos de pesquisa, mas também para problematizá-los e, assim, fazer uso de 

maneira mais elaborada e aprofundada em outros momentos, se necessário à pesquisa. 

Igualmente, esse tipo de abordagem, oferece interessantes parâmetros para dimensionar 

a aplicação de metodologias e processualidades referentes à pesquisa de recepção, 

justamente por problematizar a inter-relação entre sujeitos comunicantes e produtos 

midiáticos, atentando para as mediações presentes nesse processo. Com isso, podemos 

compreender os Estudos de Recepção como uma abordagem teórica e metodológica que 

possibilita uma leitura comparativa entre os discursos da mídia e da audiência. 

Assim, visualizamos a ideia de “Circuito da Cultura” como sustentáculo de uma 

abordagem metodológica que oferece a combinação de distintas técnicas de pesquisa 

empírica no campo da Comunicação, por intermédio de estudo amplo e processual. 

Dessa forma, entendemos esta proposta como um mote ainda a ser problematizado no 

decorrer da pesquisa que estamos realizando. Nesse sentido, compreendemos que a 

noção de circuito aparece como uma perspectiva interessante para observar a questão da 
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recepção, ao possibilitar a visualização da forma como os discursos sociais circulam, 

como ativam efeitos e interpretações e em quais circuitos se movimentam. Enfim, 

investigando os vestígios que os indivíduos deixam em suas estratégias de circulação. 

Dessa forma, empreendemos um esforço para formatação de uma proposta 

teórico-metodológica, híbrida e ainda em construção, com a qual pretendemos 

contribuir para a problematização dos processos midiáticos, enquanto objeto de 

pesquisa científica no campo das Ciências da Comunicação, enfocando justamente 

aquilo que o norteia, a dizer, os processos. 
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RESUMO: Em março de 2011, o #grifesvivasthe foi criado para identificar, no Twitter, 

personagens marcantes da capital do Piauí. Em poucos dias, o movimento alcançou os Trending 

Topics´s Brasil com postagens que faziam menção a pessoas, situações, lugares relacionados ao 

cotidiano e à história da cidade. Objetivamos compreender as motivações que levaram os 

participantes a utilizar a hashtag como espaço para publicação e coletivização de lembranças 

pessoais e construção de identidades, analisar como a hashtag permitiu que certas lembranças 

fossem compartilhadas e como facilitou que esses assuntos fossem rememorados a partir da 

interação dos indivíduos conectados à rede. Para tanto, realizamos uma pesquisa netnográfica e 

aplicamos entrevistas com oito usuários, selecionados conforme sua participação na hashtag, o 

que possibilitou perceber como o Twitter se tornou um lugar de reconstrução da memória. 

 

Palavras-chave: motivações; memória; interação; hashtag; Twitter. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

No começo de 2011, após ler a seguinte postagem no Twitter de um amigo, 

“Saindo do Seu Abraao,o [SIC] melhor suco de THE.since [SIC] 1957” 

(@giovane_matos, 2011), o músico e advogado piauiense Ostiga Júnior teve um 

momento de reflexão:  “A gente tem muitas dessas pessoas que são verdadeiras 

referências, pessoas que são verdadeiras grifes, e a gente poderia começar a homenagear 

essas pessoas e esses lugares” (@Ostiga, 2011). Em seguida, em resposta à mensagem, 
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Ostiga “tuitou”: “Falar do S. Abraão me fez pensar nessas verdadeiras grifes vivas que 

enriquecem Teresina. Proponho listarmos todos, como reconhecimento” (@Ostiga, 

2011). A partir disso, ele identificou uma hashtag, a #grifesvivasthe, que começou a se 

multiplicar de forma interativa.  

Se a ideia da postagem era identificar apenas personalidades da capital piauiense, 

em pouco tempo a discussão se ampliou. Em cinco dias, foram postadas mais de nove 

mil mensagens, as quais faziam referência a pessoas, situações, lugares, campanhas 

publicitárias e produtos relacionados ao cotidiano e à história da cidade. O 

#grifesvivasthe foi parar nos Trending Topics (TT´s) Brasil, no dia 3 de abril, como um 

dos assuntos mais comentados do país. 

A escolha do #grifesvivasthe como objeto de estudo deste trabalho não leva em 

conta apenas o fato dele ter ganhado dimensão nacional, ao chegar aos TT´s do Twitter 

no Brasil, mas o caráter que diferencia essa hashtag das demais, que é o de 

espontaneidade das participações. A outra razão é que ao trazer à tona tantas lembranças 

e recordações relacionadas a Teresina de forma interativa, a rede social propicia a 

rememoração de lugares, fatos e acontecimentos individuais e coletivos. Nos relatos 

fragmentados de 140 caracteres, é como se, pela rememoração interativa, a história de 

cada um, do grupo e da cidade fosse reinventada. 

Sendo assim, pretendemos identificar as motivações que levaram os participantes 

a usar a hashtag para agregar as lembranças individuais e, dessa forma, tornarem-na 

pública, acessível a outras pessoas e coletivizada. Esperamos saber ainda como o 

#grifesvivasthe permitiu o compartilhamento dessas lembranças e de que maneira 

facilitou que esses assuntos fossem rememorados a partir da interação dos indivíduos 

conectados à rede. Assim, é de nosso interesse também saber se o movimento pode ter 

construído uma memória coletiva da capital. Para alcançar esses objetivos, partimos da 

ideia de que o Twitter funcionou como um lugar de memória (NORA, 1993), 

permitindo o depósito de experiências individuais e a construção de uma memória 

coletiva.  

A pesquisa atua, primeiramente, em caráter exploratório netnográfico com o 

intuito de analisar os comportamentos dos participantes do #grifesvivasthe. A 

metodologia qualitativa, com base na técnica de entrevista, permite que, ao entrar em 

contato direto com o indivíduo participante, busquemos novas informações e analisemo-

las em profundidade, o que auxilia na interpretação dos resultados.  
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2. FORMAÇÃO DE AGRUPAMENTOS EM TORNO DA HASHTAG 

Na Web 2.0, os sites de redes sociais permitem o compartilhamento de conteúdos 

e criam interações sociais. Nesse sentido, o serviço de microblogging Twitter funciona 

como espaço de conversação que vai proporcionar o compartilhamento de fatos 

cotidianos, a partir de ligações de afetividade e das memórias pessoais dos usuários. O 

Twitter mantém um aspecto interacional, ao “permitir que os usuários publiquem 

mensagem uns aos outros diretamente, e estabeleçam uma rede social de pessoas que 

seguem os tweets uns dos outros” (MACSKASSY; MICHELSON, 2011, p. 209).  

Entre os vários elementos de interação presentes no Twitter, centraremos nossa 

atenção nas hashtags, que servem como indexadores de conteúdos. A partir delas, as 

pessoas podem fazer parte de um mesmo grupo por compartilhar temas, opinião, 

sentimento ou ideias semelhantes. Assim, a hashtag conecta pessoas que falam sobre 

determinado tema, mesmo que elas não façam parte da mesma rede de conexões 

(seguidos e seguidores), e amplia a discussão sobre determinado tópico.  

Para Alex Primo (2010), a hashtag “é um fenômeno emergente, um ‘protocolo 

social’ compartilhado pelas pessoas que conhecem o processo”. Podemos dizer que a 

caracterização como “protocolo social” pode ser explicada porque, se ela foi criada 

inicialmente como elemento de interação social, hoje, ganha cada dia mais adeptos por 

conta da sua utilização na rede como elemento de identificação. 

Entendemos que ela é ampliada conforme mais pessoas conhecem os propósitos 

da sua utilização, o que permite, inclusive, a recuperação de informações. Entretanto, 

para Primo (2010), além do aspecto “folksonômico”, ou seja, de organizar e recuperar 

informações, as hashtags podem também demonstrar o estado emocional do usuário em 

determinado momento. Mesmo que apresentem um aspecto emocional, as hashtags 

podem servir como espaço de crítica e opinião, revelando o posicionamento do usuário 

em relação a algum fato. Nesse caso, não se busca agrupar mensagens ou buscá-las, mas 

“expor publicamente um dado afetivo que acrescenta informações ao que acaba de ser 

escrito, ou que ressignifica o retweet da mensagem de um terceiro” (Ibid., grifo nosso).  

Se Bernardo e Speck (2010, p. 83) dizem que o reconhecimento ocorre com um 

tweet no qual a leitura, “por mais que se estabeleça em uma interface pública, fica 

direcionada pela identificação seleta nas tribos das quais o usuário faz parte”, também 

podemos aplicar essa identificação às hashtags.  Na socialidade descrita por Maffesoli 
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(1998), o sentimento comum une os indivíduos que fazem parte de um agrupamento, 

característica aqui atribuída às hashtags.  Entretanto, seja qual for o objetivo que o 

usuário tem ao utilizá-la, concordamos com Malini (2011) quando diz que os 

indexadores são uma possibilidade de gerar memórias dos fatos cotidianos, 

“transformando assim relatos fragmentados em notícias gerais e comuns”.  

Ora, as pessoas que se agrupam ao utilizar uma hashtag têm interesses comuns. 

Mesmo que critiquem ou não concordem com o conteúdo indexado, os indivíduos 

acabam compartilhando um mesmo conteúdo que é armazenado e se torna público, 

facilitando que outros se apropriem daquela hashtag e atribuam um sentido a ela. 

Consideramos que as hashtags podem formar uma ação de memória coletiva, já que os 

grupos passam a ser ligados por sentidos atribuídos às mensagens comuns. 

 

3. MEMÓRIA COLETIVA E IDENTIDADE 

Lembrar não é um ato de isolamento. Essa ideia parte dos estudos de Maurice 

Halbwachs, o qual afirma que embora as memórias sejam tratadas como individuais, 

elas só existem no plano coletivo, “uma vez que a própria formação do indivíduo (e 

tudo que lhe pertence) está ancorada na vida em sociedade” (1950 apud BALTAR, 

2007, p.98). Dessa forma, influenciada pela matriz sociológica durkheimeneana, a 

análise de Halbwachs faz da memória coletiva algo que já existe antes mesmo da 

apropriação individual. 

Percebemos que a memória coletiva é construída a partir do plano social e que as 

lembranças aparecem através da interação com outras pessoas, quando compartilhadas 

dentro de um grupo de referência (HALBWACHS, 1990). Dessa forma, as pessoas 

participam dos chamados quadros sociais (Ibid.), ou seja, de enquadramentos 

semânticos que possibilitam a interpretação do mundo. São as “comunidades de afeto” 

(Ibid.), criadas através da interação, que produzem sentimentos de pertencimento e 

coesão, conformando as lembranças comuns ou distinguíveis das demais. 

Halbwachs (1990, p.51) diz que “cada memória individual é um ponto de vista 

sobre a memória coletiva, que este ponto de vista muda conforme o lugar que ali eu 

ocupo, e que este lugar mesmo muda segundo as relações que mantenho com outros 

meios”.  Se um indivíduo pertence a um grupo, relacionando-se com esses membros, a 

memória pode ser considerada um processo conciliador (Ibid.). Isso ocorre na medida 

em que, se esquecemos de algum detalhe, recuperamos os acontecimentos através dos 



 
 

183 
 
 

relatos dos outros membros, auxiliados pelas narrativas e lembranças deles, já que, 

conforme Bosi, “o grupo é suporte da memória se nos identificamos com ele e fazemos 

nosso seu passado” (1987, p.336). 

A partir do momento em que formamos grupos numa rede de relacionamentos, 

podemos utilizar os fatos relatados pelos outros indivíduos (usuários) para recordamos 

alguma lembrança adormecida, mesmo que esse fato relatado não esteja no repertório de 

acontecimentos vividos pelo indivíduo que nos emprestou a memória. Podemos dizer, 

com isso, que não recordamos apenas aquilo que vivenciamos.  

Pollak (1989), por outro lado, destaca a memória se submete a diferentes 

enquadramentos sociais e à seletividade das lembranças individuais e coletivas. Ele se 

interessa pelos processos e atores que reconfiguram a memória, talvez como forma de 

frisar a ideia de que o passado é lembrado por um sujeito que, a despeito dos inúmeros 

laços sociais que o constituem e das ancoragens institucionais, também é ator social e 

intérprete singular do mundo à sua volta. Assim como a memória, a identidade também 

é um fenômeno construído, social e individualmente (POLLAK, 1992, p.204). 

Nesse sentido, a memória tem uma ligação fenomenológica estreita com o 

sentimento de identidade, quando essa é tratada como a imagem que uma pessoa 

adquire ao longo da vida, constrói e apresenta aos outros e a si própria (Ibid.). Logo, se 

memória e identidade são construídas coletivamente, podemos falar em identidades 

coletivas, ou “todos os investimentos que um grupo deve fazer ao longo do tempo, todo 

o trabalho necessário para dar a cada membro do grupo [...] o sentimento de unidade, de 

continuidade e de coerência” (Ibid., p.207). 

A construção da memória é feita pelo confronto de vários depoimentos 

(HALBWACHS, 1990). Porém, cabe ressaltar que se os fenômenos da memória 

coletiva dizem respeito a fatos de comunicação entre indivíduos, sujeitos a 

representações passadas de uma geração a outra (BLOCH, 1998), e que a memória pode 

estar sujeita a problemas de fidelidade e sentido ao que se quer transmitir. A memória 

pode falsear dados, fatos e até a própria história, é por isso que, a nosso ver, a interação 

pode ajudar a minimizar um possível equívoco em relação às lembranças.  

Consideramos a memória de grupo baseada no cruzamento de distintas memórias, 

mas também fruto de diferentes formas de esquecimento (MONTESPERELLI, 2004 

apud BONIN, 2009). Ora, o indivíduo está sujeito ao esquecimento e é nesse ponto que 

o homem se utiliza de espaços, como os museus, monumentos, santuários, as casas de 
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cultura e bibliotecas, para armazenar aquilo que se quer lembrar, “pois o não mais visto 

tende ao esquecimento” (ENNE, 2004, p.104). Esses espaços são chamados por Pierre 

Nora (1993) de “lugares de memória” 

Analisando a memória como “[...] a constituição gigantesca e vertiginosa do 

estoque material daquilo que nos é impossível lembrar, repertório insondável daquilo 

que poderíamos ter necessidade de nos lembrar” (NORA, 1993, p. 15), os lugares de 

memória são espaços para armazenar as memórias que não são espontâneas, 

legitimando a memória em nível coletivo (ENNE, 2004). Sendo assim, eles são um 

elemento simbólico convertido pelo homem e pelo tempo (NORA, 1993 apud BONIN, 

2006). 

 

3.1 Interação e memória 

A Internet proporciona uma interação multitemporal. Esse tempo pode ser 

caracterizado como “uma modalidade conversacional, imediata ao tempo real: [...] 

tempo do sujeito em seu diálogo com o computador” (MARCONDES FILHO, 1996, p. 

296). Na verdade, o que importa, neste trabalho, é a memória do “agora”, o presente. 

Para Virilio (2006), a memória virtual possibilita o surgimento de uma memória do 

presente, chamada por ele de memória viva e que é atualizada através da interação. 

Nos sites de rede social, nos quais as informações pessoais estão em constante 

atualização, em ordem cronológica, essa sensação é intensificada. Podemos dizer, 

baseados em Sibilia (2008, p.117), que com a rapidez dos dados provenientes das 

tecnologias digitais, o presente é onipresente, “promovendo a sensação de vivermos em 

uma espécie de presente inflado”. É o presente dilatado que vai permitir o aparecimento 

da memória viva (VIRILIO, 2006). O uso de dispositivos móveis, que conectam o 

indivíduo às redes a qualquer momento, parece intensificar ainda mais essa sensação. 

As pessoas estão agrupadas por uma rede baseada em afetos e pertencimentos, o 

que acaba por facilitar que as lembranças sejam resgatadas e as narrativas, atualizadas e 

enquadradas coletivamente. “Rememorar é sempre uma reconstrução, permeada de 

artifícios pessoais e sociais, nos quais as tecnologias (novas e antigas) exercem presença 

significativa” (MARCONDES FILHO, 1996, p. 315). 

É nesse sentido que as memórias cotidianas, por exemplo, podem ser depositadas 

numa hashtag e construídas coletivamente, reforçadas pelo interesse dos indivíduos em 

participar dela. Dessa forma, podemos partir para a análise do Twitter, em particular do 
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#grifesvivasthe, com o intuito de saber como essa funcionalidade facilitou que os temas 

relacionados a Teresina fossem rememorados. 

 

4. LINHA DO TEMPO DO #GRIFESVIVASTHE 

Na época em que o #grifesvivasthe alcançou os Trending Topics Brasil, foi 

realizado o resgate de algumas mensagens postadas que faziam referência à hashtag, 

através da própria Timeline do Twitter. A netnografia, ou etnografia na Internet, 

definida como uma “[...] metodologia de pesquisa qualitativa que se adapta às técnicas 

de pesquisa etnográfica para o estudo das culturas e comunidades emergentes através da 

comunicação mediada por computador” (KOZINETS, 2002, p. 2), pode ser aplicada, 

num primeiro momento, a essa pesquisa.  

A partir da valorização do conteúdo online, observamos as mensagens postadas, 

sem interferir de maneira direta na dinâmica das postagens. Assim, no período de uma 

semana (03.03.2011 a 10.03.2011), foi feito o armazenamento das postagens, 

totalizando, ao final da semana, 625 tweets. Referentes a essas postagens, foram 

contabilizados 285 perfis de usuários.  

Realizamos, em seguida, uma busca pelas contas desses usuários, descartando os 

perfis falsos, os bloqueados para acesso público e os usuários que deixaram de utilizar o 

Twitter (cancelaram a conta ou não apresentavam postagens no mês de agosto e 

setembro, período de análise dos perfis), para facilitar o procedimento de análise. Dos 

participantes restantes, selecionamos 106 usuários e, a partir deles, iniciamos a 

catalogação das postagens referentes à hashtag #grifesvivasthe.  

No decorrer da análise das postagens, escolhemos, a partir de critérios subjetivos
3
, 

cinco perfis para prosseguir com o trabalho, incluindo o perfil do idealizador do 

movimento. Dentre os critérios, destacam-se a pertinência das postagens, interação com 

outros usuários e, principalmente, motivação em participar do #grifesvivasthe. 

Entretanto, durante a pesquisa, ficou evidente que seriam necessários mais usuários para 

complementar o trabalho e obter resultados de maior expressividade. Nesse sentido, 

optamos por analisar oito perfis ao total. 

Escolhemos o método qualitativo, que tem como vantagem a apresentação mais 

detalhada dos “significados e características situacionais apresentadas pelos 

entrevistados” (RICHARDSON apud LAKATOS; MARCONI, 2007, p. 271), 
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facilitando, assim, a interpretação dos resultados. Definido o método, optamos pela 

técnica de entrevistas do tipo semi-aberta, as quais foram realizadas pessoalmente nos 

meses de setembro e outubro de 2011 e gravadas com permissão dos entrevistados. Para 

obtermos um resultado satisfatório, optamos por reforçar a análise com as postagens 

referentes ao #grifesvivasthe dos próprios entrevistados. Dessa forma, as mensagens 

poderiam ratificar ou refutar alguma interpretação das entrevistas. 

Estabelecemos alguns aspectos para trabalhar durante as entrevistas, que servirão 

de base também para interpretação dos resultados: as motivações em participar da 

hashtag; como essa funcionalidade permitiu que a memória individual fosse reativada 

ou as lembranças adormecidas rememoradas; e possibilidade de construção de uma 

memória coletiva de Teresina a partir das postagens.  

Antes de partimos para a análise das entrevistas, entretanto, é importante fazermos 

uma breve apresentação dos entrevistados: Andros Almeida: consultor de licitações - 

31 anos; Edmo Campos Reis: arquiteto, 32 anos; Isabel Correia Lima: acadêmica de 

Direito, 20 anos; José de Jesus Brito: acadêmico de Direito, 21 anos; Juliano 

Gonçalves: estudante, 24 anos; Lívia Barradas: jornalista, 23 anos, Ostiga Júnior: 

advogado e músico, 35 anos; Vanize Lemos: jornalista, 30 anos. 

 

4.1 Motivação em participar da hashtag 

Sabemos que é impossível generalizar em apenas poucos usuários quais foram as 

reais motivações de cada um para participar da hashtag. Entretanto, a partir das 

entrevistas, analisamos de maneira mais aprofundada as respostas. Assim, percebemos, 

logo de início, que a principal razão foi a oportunidade de relembrar fatos do passado, 

como pode ser visto no depoimento de Lívia Barradas: “Eu quis mesmo dar uma 

contribuição porque foram coisas que realmente marcaram [...] a cidade, a vida da 

gente, a adolescência. Então, além de ver o que marcou também na vida das pessoas, 

pra mim foi interessante falar o que marcou a minha vida” (BARRADAS, 2011). 

Apesar dos entrevistados relatarem que o movimento foi interessante por 

relembrar fatos que marcaram o passado da cidade, notamos que eles também se 

incluem dentro desse passado e consideram as memórias individuais importantes para a 

narração do mesmo. Esse caráter de coletividade é reforçado quando outras pessoas se 

identificam com aquela memória individual e acabam “retuitando” outras postagem.  
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Além disso, o movimento foi utilizado para “dar uma cara” a Teresina, mostrando 

alguns aspectos que simbolizam a capital e ressaltando seus aspectos positivos. 

Entendemos que a seletividade da memória dos entrevistados agiu de forma a priorizar 

fatos considerados bons por conta do caráter lúdico do movimento.  

A jornalista Vanize Lemos acredita que, além de melhorar a autoestima dos 

teresinenses, com a hashtag, as pessoas tiveram a oportunidade de mostrar símbolos que 

representam a cidade, sejam pessoas, lugares ou até mesmo produtos. “A gente não tem 

muito orgulho das nossas coisas, e por isso achei interessante e fiz questão de participar 

ativamente. Na Bahia, tem baiana que faz questão de exibir pra tudo que é canto [...] 

Nós aqui não temos um símbolo, como em outros locais” (LEMOS, 2011). 

Muitos usuários souberam da proposta do movimento através dos TT´s Brasil, 

porém, segundo eles, esse não foi o principal motivo pelo qual também contribuíram 

com o movimento, como pode ser observado no depoimento de Isabel Correia Lima. “O 

fato de ter ido pros Topics Trendings [SIC] ou não, eu ia participar porque achava que 

era uma ação que merecia ser motivada, porque é uma coisa que é da nossa cidade, que 

da nossa memória, não porque a gente vai parar no jornal” (CORREIA LIMA, 2011, 

grifo nosso). 

Outras pessoas, como o arquiteto Edmo Reis, colega de Ostiga Júnior, escreveram 

postagens referentes à hashtag antes mesmo dela entrar nos TT´s. O fato de alcançar 

essa posição é considerado um incentivo a mais para continuar com os tweets, o que é 

justificado pela influência de outras postagens. “Eu me surpreendi, e de certa forma 

você fica motivado, né? Porque vê muita gente conhecida colocando coisas que você 

também conheceu e aí você às vezes retuitava, respondia” (REIS, 2011). 

 Já o universitário José de Jesus Brito também havia observado que várias pessoas 

próximas a ele estavam postando a hashtag. “Na época eu me lembro que nem sabia o 

que era, e aí vi várias pessoas conhecidas daqui de Teresina tuitando, amigos [...] 

Participei mais pelo que a galera tava [SIC] postando, questão da lembrança, foi mais 

foi [SIC] isso e ajudar a ficar nos Topics” (BRITO, 2011, grifo nosso). 

O caráter de espontaneidade também foi mencionado pelos entrevistados. Os 

entrevistados acreditam que o #grifesvivasthe ocupou uma das posições dos TT´s 

porque não tinha um objetivo específico a ser atingido.  
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4.2 Twitter e ativação da memória 

De forma geral, a interatividade proporcionada pelo Twitter foi citada como uma 

possibilidade para a geração de novas lembranças. Essa interação pode ser percebida 

através das conversações criadas, trocas de informações entre os indivíduos, mesmo que 

essas pessoas não façam parte da mesma rede social. A hashtag se tornou um espaço de 

encontro das lembranças, num processo de livre-associação intersubjetiva.  

Para Lívia Barradas, a memória foi influenciada pelas postagens de outros 

indivíduos, como se funcionasse através de associações: a partir de uma palavra, o 

cérebro resgata outra que faça sentido para quem está recordando. “A partir do 

momento em que muita gente começa a postar sobre determinado tema, sobre um 

determinado assunto, aquilo ali vai te influenciando”. (BARRADAS, 2011).   

A interatividade também serviu como elemento facilitador para a identificação 

com as postagens, já que os integrantes se sentiam como numa conversa de pessoas 

ligadas por interesses comuns, e, muitas vezes, um passado comum. Esse foi um ponto 

citado por Vanize Lemos. “Quando vê que o nosso local o grifes de Teresina, falando 

do nosso local, falando de Teresina, na mesma hora você se identifica, você quer 

participar” (LEMOS, 2011). 

Podemos considerar que, justamente por ter esse caráter de conversa informal, 

novas recordações iam surgindo espontaneamente. A identificação foi, inclusive, 

mencionada como um dos fatores que permitiu aos usuários ganharem novos 

seguidores, ou passassem a seguir aqueles que tivessem uma memória em comum. 

“Comigo aconteceu, acho que tiveram duas pessoas que me seguiram, e eu segui 

também, por conta daquele hashtag, de identificar, né? Viver aquilo ali também” 

(GONÇALVES, 2011, grifo nosso). 

O fato das mensagens apresentarem uma limitação de 140 caracteres também 

pode ter contribuído para a reativação da memória devido ao caráter dinâmico 

proporcionado pela rápida colocação das postagens. “No espaço curto, tinha que passar 

a mensagem, então você não via muita gente inventando, enfeitando, era muito bacana” 

(ALMEIDA, 2011). 

Notamos que através dos relatos fragmentados, pela rememoração interativa, a 

história de cada indivíduo, do grupo e da cidade foi reinventada. A partir do 

compartilhamento de experiências permitido pela Timeline do Twitter, é possível 

acionar memórias tidas como individuais, mas que acabam sendo coletivizadas pelo 
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microblogging. Após um usuário “tuitar” a mensagem “alguém já postou a Banana-Split 

da LOBRÁS? era massa!! #grifesvivasthe” (@SergioMirandaPI, 2011), o tweet recebeu 

como comentário a seguinte postagem: “@SergioMirandaPI Putz, LOBRÁS... De lá me 

lembro do setor de bombom #grifesvivasthe” (@AndrosAlmeida, 2011). 

No exemplo anterior, percebe-se que o entrevistado apenas recordou do cenário - 

a lanchonete existente dentro da loja de departamento Lobrás (Lojas Brasileiras) - após 

ser incitado pela lembrança do primeiro participante. A despeito do cenário em comum, 

cada um deles lembrou uma característica que achou mais importante, ou que ficou mais 

presente na memória individual. 

De maneira geral, todas as características anteriormente citadas demonstram o 

caráter dinâmico do Twitter, no sentido que as postagens não permanecem estáticas, 

assim como a memória individual. “Tudo que chama atenção, que desperta seu 

interesse, você vai a fundo, se interessa e puxa na memória” (GONÇALVES, 2011). 

A velocidade com que as informações são postadas permite que mais pessoas 

tenham acesso a outras postagens e, assim, compartilhem memórias. “É uma ferramenta 

muito poderosa para compartilhar informação, né? E é algo que cresce numa velocidade 

tão grande, que é a rede” (REIS, 2011). 

Vale destacar que embora as mensagens ocorressem em tempo real e a velocidade 

com que eram postadas influenciasse novos tweets, a hashtag permite apenas o 

armazenamento provisório de todas as mensagens publicadas. Dessa forma, ressaltamos 

o caráter efêmero do movimento. 

 

4.3 Memória individual e memória coletiva 

Ao relembrar as grifes de Teresina, percebemos que cada participante deu uma 

contribuição que achava relevante e que, consequentemente, era compartilhada com 

outras pessoas. Alguns entrevistados relataram que desejaram, na hashtag, falar de 

aspectos gerais sobre a cidade e que, de alguma forma, representassem Teresina, como 

em: “Lindo Monteiro [SIC] e o Albertão. #grifesvivasthe” 
4
 (@JjesussBrito, 2011) e 

“Avenida Frei Serafim#grifesvivasthe” [SIC] (REIS, 2011).  

Já outras pessoas escolheram falar sobre memórias particulares: “Passar o 

Domingo no Zoobotanico, [SIC] brincar no labirinto e ficar com medo de nao sair! 

[SIC] #grifesvivasthe” (@JulianoGncalves, 2011), cena vivida na década de 1990 pelo 

                                                           
4
  Estádio Lindolfo Monteiro e Estádio Alberto Tavares Silva (Albertão).  

http://twitter.com/#!/search?q=%23grifesvivasthe
http://twitter.com/#!/SergioMirandaPI
http://twitter.com/#%21/search?q=%23grifesvivasthe
http://twitter.com/#%21/AndrosAlmeida
http://twitter.com/#%21/search?q=%23grifesvivasthe
http://twitter.com/#%21/JjesussBrito
http://twitter.com/#%21/search?q=%23grifesvivasthe
http://twitter.com/#%21/search?q=%23grifesvivasthe
http://twitter.com/#%21/JulianoGncalves
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entrevistado. Entretanto, como saber se o que representa Teresina para alguns é o 

mesmo que para outras pessoas? Na medida em que outras postagens iam sendo 

publicadas, mais lembranças em comum eram identificadas. Nesse sentido, no momento 

em que há identificação, mesmo que por um grupo restrito, as memórias se tornam 

relevantes. 

Além das citações motivadas por experiências pessoais, percebemos que as 

postagens podem recorrer à memória de terceiros. Isso se dá quando um indivíduo que 

não se conecta à rede sugere a outro participante uma postagem sobre algum assunto ou 

tema. “A faixa ‘Maranhenses, bem vindos a Guadalajara’ na copa de 70, [SIC] aludindo 

ao sinal de TV q [SIC] tinha aqui e depois da ponte, não. #grifesvivasthe” (@Ostiga, 

2011).   

Apesar de não ter participado da cena, o entrevistado diz: “Isso aqui é do meu pai, 

me [SIC] falando a vida inteira, na época da Copa do Mundo, em 70, os maranhenses 

vinham pra cá pra assistir a Copa [...] Claro que teve vivências que eu não vivi, mas 

lembro de ter sido comentado ao longo de toda minha vida, então acabam sendo 

minhas” (JÚNIOR, 2011). Atribuindo ou não um autor à frase, podemos notar que eles 

recorreram à memória de outros indivíduos e a quadros sociais para a reconstrução dos 

cenários ou cenas, algo facilitado pelo movimento do Twitter, num claro acionamento 

de um mecanismo de transferência. 

 Assim, os indivíduos podem recorrer implicitamente a outros depoimentos para 

ativar a memória e construí-la coletivamente,  conforme descrito por Pollak (1992).  O 

idealizador da hashtag, por exemplo, postou a mensagem “O meteoro que, 

supostamente, caiu em THE e os bafafás que gerou. #grifesvivasthe” (@Ostiga, 2011), a 

qual teve como resposta “se não me engano foi uma peça que caiu de um caminhão, 

fazendo com que a polícia interditasse as ruas. #grifesvivasthe” (@jailson1981, 2011). 

Nesse caso, verificamos a característica de seletividade da memória, quando os 

participantes de cada grupo em particular citam alguma cena, mas não a contam 

detalhadamente, seja por não lembrá-la completamente ou por não terem participado 

dela.  

A partir das entrevistas, entendemos que, nesse passado não muito distante - 

baseado na idade dos entrevistados - Teresina era uma cidade menor, com pontos de 

encontros ou passagens definidos. “Destacaria a questão que Teresina é muito pequena 

ainda. Todo mundo se conhece, é uma capital que tem as mesmas raízes [...] ela tem os 

http://twitter.com/#!/search?q=%23grifesvivasthe
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laços estreitos, os laços de cultura estreito, que aí proporciona esse tipo de coisa” 

(BARRADAS, 2011). Percebemos uma revalorização dos espaços físicos, das pessoas, 

que acabam interagindo, uma característica ainda presente nas cidades com clara 

demarcação de lugares conforme as diferenças de classe e de grupo.  

Quando os indivíduos utilizaram esse site de rede social, o qual facilita a interação 

e difusão das informações postadas, há o desejo de reconstrução das experiências 

pessoais e, a partir disso, o surgimento de uma memória coletiva, já que ele reforça a 

ideia de que a “memória é um fenômeno construído social e individualmente” 

(POLLAK, 1992, p. 204). Porém, as histórias das postagens ajudam a compor uma 

identidade da cidade?  

Como já reforçamos, a hashtag acabou por se tornar um movimento espontâneo, 

sendo, assim, impensável a pretensão dela constituir uma identidade para Teresina, 

discussão mais ampla e que não é objetivo desse trabalho. Alguns participantes, 

entretanto, perceberam que a memória coletiva poderia formar uma identidade também 

coletiva à cidade.  

Apesar das inúmeras diferenças subjetivas, cada participante criou um vínculo, 

um laço afetivo com outros indivíduos na rede. Podemos considerar, então, a identidade 

como um processo em construção, assim com pensa Stuart Hall (2006), e, por isso, há 

identificação. Os entrevistados mencionaram que foram justamente as semelhanças 

entre as histórias individuais que constituíram uma identidade coletiva. 

 

Teve gente importante que postou coisas que são bobas e a gente às vezes 

idealiza as pessoas, “não porque fulano é um filósofo, fulano é inteligente, 

fulano não sei o que”. São pessoas como eu, como você, que gostam de 

comer o pão de queijo do seu Cornélio, que gostam de ir pra Praça Pedro II, 

que foram um dia pro Cine Rex, que tem essas memórias que constroem a 

vida da gente, que constroem uma certa identidade coletiva, porque Teresina 

tem essas características [...]Teresina tem essa memória coletiva (ALMEIDA, 

2011). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos dizer que o #grifesvivasthe permitiu que as lembranças fossem 

compartilhadas através da interação entre os participantes, formando uma memória 

coletiva. O Twitter se tornou um lugar de memória bastante visitado, o que indica a 

dificuldade dos moradores da cidade de encontrarem elementos comuns que possam 

subsidiar a construção de memória e identidade coletivas. Isso pode revelar o 

desinteresse do teresinense em conhecer a sua própria história, mesmo que oficializada.  
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Concluímos que, de fato, o #grifesvivasthe formou um agrupamento, uma 

comunidade de afeto em torno da hashtag. Esse site de rede social transformou-se num 

espaço de conversação, onde, a partir das narrativas dos usuários multifacetados, 

constitui-se uma memória coletiva e social de Teresina. Essa memória não possui 

caráter oficial ou institucionalizado, mas que é gerada a partir de fatos cotidianos. 

Contudo, o microblogging funcionou como um lugar provisório de armazenamento das 

memórias, já que a informações postadas sobre o evento não ficam disponíveis, com 

fácil acesso, depois de algum tempo.  

Esse trabalho dá margem para que outras pesquisas identifiquem lugares de 

memória na Internet. Com isso, mostrem como, na era digital, os usuários compartilham 

informações e experiências individuais, interagem e se agrupam em torno de um 

interesse em comum, construindo coletivamente a memória no ambiente virtual.  
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Os receptores como divulgadores da telenovela Avenida Brasil no Twitter 

 

Gabriela Silva dos Santos
1
 

Ana Luiza Coiro Moraes
2
 

 

RESUMO: O presente artigo busca analisar as postagens no Twitter feitas por receptores da 

telenovela Avenida Brasil (Rede Globo), que ao difundirem a telenovela na rede social se colocam 

no papel de divulgadores, ou seja, assumem a função que originalmente é dos publicitários. É uma 

pesquisa quanti-qualitativa e o método utilizado foi a observação encoberta não-participativa 

(JOHNSON, 2010). Foram coletados 30 postagens feitas no Twitter, que continham a hashtag 

#AvenidaBrasil, no período de maio a junho de 2012. 

 

Palavras-chave: recepção; Twitter; redes sociais; Avenida Brasil; divulgação. 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 Na era da chamada convergência midiática e cultural, quando o modo de recepção à 

televisão mudou, e os usuários interagem em tempo real, enquanto assistem a seus 

programas favoritos, é imprescindível começar a prestar atenção nas redes sociais, onde a 

maioria destas interações se dá. D'Andréa (2011) afirma que hoje a TV e as redes sociais 

formam "camadas", sendo que os assuntos de uma mídia “tradicional” acabam circulando 

nos novos meios, que, então, funcionam como um suporte. Um exemplo claro disso foi 

veiculado no site UOL Televisão
3
, que cita que em uma pesquisa realizada pela empresa de 

monitoramento em redes sociais (Seekr) consta que a telenovela Avenida Brasil é citada no 

                                                           
1
 Publicitária, mestranda em Comunicação Midiática pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) - petitegabi@gmail.com - (55) 9708 4421. 
2
 Doutora em Comunicação Social, professora visitante do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). 
3
 "Avenida Brasil é um grande sucesso nas redes sociais". Disponível em 

<http://televisao.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2012/08/14/avenida-brasil-e-um-grande-sucesso-nas-redes-

sociais.htm> 
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Twitter em 7 mil menções, em apenas 24 horas. A audiência nas redes sociais chega a ser 

maior que a audiência televisiva. 

Os estudos de recepção ainda são novos, principalmente na internet, e segundo 

Natansohn (2008, p. 7) a maior dificuldade de se fazer esse tipo de estudo é que dois 

aspectos utilizados pelos Estudos Culturais devem ser revisados e adaptados, para serem 

utilizados na Internet, são eles: 1) a distância irredutível entre as instâncias de produção e 

consumo, já que na internet todos podem se tornar possíveis autores e 2) a ideia de público 

massivo, pois a relação entre receptores e meio se personaliza: fala-se de “interação 

pessoa-computador” e já não de meios-públicos  (NATANSOHN, 2008, p. 8).  

 Este artigo busca empreender um estudo de recepção da telenovela da Avenida 

Brasil (Rede Globo de Televisão) na rede social Twitter, para ressaltar a importância de tal 

tipo de estudo também nesta ambiência. A escolha da telenovela se deve à sua enorme 

repercussão em todas as mídias e, para filtrar as postagens de seus receptores no Twitter, 

elegeu-se todas as que apresentavam como sinalizador a hashtag #AvenidaBrasil. A título 

de amostra, no período de um mês — de maio a junho de 2012 — foram selecionadas 

trinta postagens, separadas em três categorias, para a análise cujo objetivo é investigar o 

efeito publicitário dessas postagens de receptores. 

 Para tanto, contextualizamos brevemente os estudos de recepção e a noção de redes 

sociais, para depois situar a rede social escolhida para este trabalho: o Twitter. Em seguida, 

dirigimos o debate à publicidade, mais especificamente ao ofício do publicitário e sua 

relação com o ato de divulgar. Dessa forma, no momento da análise da amostra, buscamos 

perceber como os receptores assumem um papel de publicitários, mesmo que 

inconscientemente, ao divulgarem um produto midiático. 

 

2. ESTUDOS DE RECEPÇÃO 

 A recepção trata das relações entre as pessoas e os meios de comunicação, e fazer 

análise de recepção, como pontuam Escosteguy e Jacks (2005, p. 41), implica entender "os 

receptores como indivíduos ativos, os quais podem fazer muitas coisas com os meios de 

comunicação — do simples consumo a um uso social mais relevante". Segundo Gomes 

(2003) os estudos de recepção têm dois pressupostos: o de que audiência é sempre ativa e 

de que o conteúdo dos meios é polissêmico, o que supõe variadas interpretações.  

 Os estudos de recepção começaram a ser bastante utilizados a partir dos anos 1980, 

seguindo a tradição dos Estudos Culturais, ou seja, compartilhando sua premissa de que as 
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mensagens dos meios são formas culturais abertas e também que a audiência é composta 

por agentes produtores de sentido (ESCOSTEGUY; JACKS, 2005). Por compartilhar a 

visão dos Estudos Culturais, o campo da recepção tem como objetivo principal estudar as 

construções subjetivas de significados, que são construídas pelos receptores como 

respostas à mídia (WHITE, 1998). De acordo com Gomes (2003) a expressão "estudos de 

recepção" pode ser utilizada como um termo guarda-chuva, sob o qual se abrigam o 

momento da decodificação, os usos que os receptores fazem dos meios e ainda o seu 

consumo cultural. 

 A maior parte dos estudos de recepção se concentra na programação televisiva, mas 

contemporaneamente, quando a concepção de “sociedade de massas” já deu lugar à dita 

“sociedade midiatizada” — ou seja, um momento em que os meios, além de construírem e 

formarem sentidos, criam uma nova ambiência, com as mídias penetrando a vida humana, 

o tempo todo — os estudos de recepção começam também a se voltar para os novos meios, 

onde a produção é descentralizada, não é mais unidirecional, de poucos para muitos, mas 

de muitos para muitos, que gradativamente vão se tornando públicos segmentados (COGO; 

BRIGNOL, 2010). 

 Trata-se de um tempo de "convergência midiática", que basicamente corresponde à 

interação entre "velhos" e "novos" meios; quando um meio não defasa o outro, eles vivem 

em uma espécie de simbiose.  E, no contexto da recepção, de acordo com Cogo e Brignol 

(2010), a convergência,  

pode ser pensada tanto como modo de apropriação do conteúdo, através do uso 

combinado de diferentes mídias, como padronização do formato de 

armazenamento e distribuição, e como referência de uma mídia em outras, 

através da aproximação de linguagens e lógicas (COGO; BRIGNOL, 2010, p. 8). 

 

 A internet, dentre os "novos" meios, é o que mais potencializou a descentralização 

das mensagens. André Lemos (2003) considera essa produção descentralizada como a 

"quebra do pólo de emissão das mensagens", que ele chama de segunda lei da Cibercultura. 

Há cerca de oito anos, com o advento das redes sociais na internet, a participação do 

receptor cresceu e aqueles que tinham acesso às redes se tornaram receptores ativos, sendo 

todos produtores de conteúdos em potencial. Inclusive o modo de assistir à televisão 

mudou com a popularização das redes sociais. A partir do microblog Twitter, por exemplo, 

os assuntos televisivos são comentados e discutidos em tempo real e ali se pode ver a 

significação que os receptores dão aos conteúdos dos meios. Por isso a importância de 

estudos de recepção voltados à internet, priorizando as redes sociais. 
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3. REDES SOCIAIS 

 Para definir uma rede social são necessários dois elementos: os atores e suas 

conexões (interações) (WASSERMAN e FAUST, 1994; DEGENNE e FORSE, 1999 apud 

RECUERO, 2009). Os atores são aqueles que moldam as estruturas sociais da rede. Nas 

redes sociais, onde se efetiva uma comunicação mediada por computador, há o 

distanciamento entre os atores, fica mais difícil discerni-los, por isso se trabalha com 

representações ou com as construções identitárias desses usuários, que utilizam as redes 

como seus lugares de fala. As identidades nas redes sociais estão sempre em construção, e 

os atores se afirmam como protagonistas da sua própria história, buscando visibilidade no 

ciberespaço.   

 A busca constante pela identidade é causada pela ausência de informações que 

geralmente se tem no ciberespaço e por isso, os atores acabam sendo julgados pelas suas 

palavras, já que não tem uma "cara" para mostrar. A partir dessa individualidade que os 

atores estabelecem, a comunicação e a rede social começam a ser estruturadas.  

Um modo de estabelecer a individualidade são os sites de redes sociais que requerem login 

e senha para entrar, ou seja, todas as manifestações do usuário estarão ligadas à sua conta, 

que contém suas informações (e para fugir disso alguns atores criam perfis falsos). É 

importante ainda ressaltar que estes espaços são espaços de expressão e de construção de 

impressões, o que podemos notar quando se observa a recepção nas redes. 

 Os sites de redes sociais não são um elemento novo, mas a consequência da 

comunicação mediada por computador.  Esses sites foram definidos, de acordo com Boyd 

& Ellison apud Recuero (2009, p. 102), como sistemas que permitem: "i) a construção de 

uma persona através de um perfil ou página pessoal; ii) a interação através de comentários; 

e iii) a exposição pública da rede social de cada ator". A maior diferença entre as redes 

sociais e as demais formas de comunicação mediada por computador é que "os sites de 

redes sociais permitem a visibilidade e a articulação das redes sociais, a manutenção dos 

laços sociais estabelecidos no espaço off-line" (Recuero, 2009, p. 102-3). 

 Dada a breve contextualização das características que definem os sites de redes 

sociais, é possível dirigir o foco ao objeto desde artigo, locus do estudo de recepção, isto é, 

o microblog Twitter. 
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3.1 Microblog Twitter 

 O Twitter é uma ferramenta online para enviar mensagens de até 140 caracteres, 

com a finalidade de responder à pergunta "o que está acontecendo?". Apesar de muitas 

vezes ser denominado como mídia social
4
, pode ser classificado como uma rede social

5
, de 

acordo com seu uso mais frequente e porque possui todas as características de rede social, 

citadas nos parágrafos anteriores. 

 Ao criar um Twitter o usuário deve criar login e senha, ou seja, todas as postagens 

serão creditadas ao nome informado (seja ele verdadeiro, ou não). Depois de criada a 

conta, há a opção de personalização de cores, do background, de uma breve biografia e do 

acréscimo de fotografia como avatar. A diferença maior entre o microblog e as demais 

redes sociais é que, nestas, ao adicionar uma pessoa, isso é um fato mútuo, uma terá acesso 

ao perfil da outra; já no Twitter, uma pessoa tem a opção de seguir (follow) outra pessoa, 

mas isso não implica, necessariamente, que ela será seguida também. A conversação entre 

os usuários se dá por meio de um sinal de arroba, "@", seguido do nickname (uma espécie 

de apelido) escolhido pelo usuário, havendo ainda o modo privado de se comunicar, via 

direct message (mensagem direta), quando só os dois usuários que estão conversando 

visualizam suas mensagens.  

 Outro atalho bastante utilizado no Twitter é a denominada hashtag, que é 

simbolizada por "#". As hashtags servem para dar ênfase a uma palavra-chave, e os termos 

mais utilizados, juntamente com este símbolo, vão para os trending topics, que é a lista dos 

tópicos mais falados no momento. As hashtags são úteis quando é preciso buscar todos os 

assuntos tratados com aquele símbolo, pois ao clicar nele tudo o que foi dito com aquela 

palavra-chave aparecerá. 

 É interessante ainda ressaltar que poucos tweets se referem à resposta à pergunta 

original — o que você está fazendo? —, pois, “ao longo do tempo, outras apropriações 

foram surgindo para o Twitter, construindo novas práticas sociais no sistema”.  (Recuero; 

Zago, 2009, p. 70). Essas apropriações podem ser consideradas como um capital social, 

que são os recursos coletivos associados a uma rede de atores. Tal capital servirá para que 

eles atinjam seus interesses (RECUERO; ZAGO, 2009), que podem ir da mera 

                                                           
4
 A mídia social é o espaço onde os relacionamentos são criados. Disponível em 

<http://colunas.revistapegn.globo.com/sonasocial/2011/07/01/voce-sabe-a-diferenca-entre-midia-e-rede-

social/> 
5
 As redes sociais são os relacionamentos, os laços criados em ferramentas de mídias sociais. Disponível em 

<http://colunas.revistapegn.globo.com/sonasocial/2011/07/01/voce-sabe-a-diferenca-entre-midia-e-rede-

social/> 
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popularidade à veiculação das próprias opiniões e à divulgação do que assistem em outros 

meios, como a televisão. 

4. PUBLICITÁRIOS: OS OFICIAIS DIVULGADORES 

 A publicidade surgiu no Brasil em meados do século XVI, de acordo com Pinho 

(1998) apud Santos (2005, p. 35). Em 1808 a família real portuguesa fundou a "Impressão 

Régia", que publicava o primeiro jornal do país, a Gazeta do Rio de Janeiro. Neste mesmo 

período era fundado em Londres o jornal Correio Braziliense, que circulava ilegalmente no 

Brasil. Os primeiros anúncios surgiram na Gazeta do Rio de Janeiro, mas a princípio não 

eram cobrados, os anúncios mais recorrentes eram de imóveis, leilões, tecidos e 

solicitações de serviços.  

 Nesta fase a publicidade era rudimentar, os anúncios eram apenas textos e não 

tinham a intenção de persuadir os leitores, apenas de repassar uma informação, a inovação 

na área foi acontecer apenas com o fortalecimento de uma classe mercantil no final do 

século XIX, que incentivou a modernização das práticas publicitárias.  

 As práticas mais modernas na publicidade consistiam em anúncios ilustrados, por 

exemplo, sendo que os primeiros surgiram em 1875, e em 1876 apareceram os primeiros 

anúncios em duas cores (Figueiredo, 1976 apud Santos, 2005, p. 35). A primeira agência 

de publicidade brasileira foi criada em 1891, denominada Empresa de Publicidade e 

Comércio. Porém, esta empresa fazia tão somente o agenciamento dos anúncios, foi apenas 

com a Eclética, surgida em 1914, que as agências começaram a adotar o padrão americano, 

passando a produzir anúncios. O que marcou definitivamente a publicidade no Brasil foi a 

entrada das multinacionais americanas e europeias no país, no século XX. Já sua crescente 

difusão se deu com a utilização do rádio, o primeiro meio de comunicação efetivamente de 

massa do país, se consideradas as tiragens pouco representativas dos jornais, em relação 

direta com os ainda altos indicadores de analfabetismo do país: “até 1920, o índice de 

analfabetismo ainda superava 2/3 de sua população, o que equivalia a 64,9% das pessoas 

acima de quinze anos” (BORTONI-RICARDO et all., 2008, p.217). 

 A televisão foi implantada no Brasil em meados dos anos 1950 e como seguia o 

modelo americano, tinha uma relação muito próxima com a publicidade, o que conferia a 

racionalidade empresarial e também uma visão de marketing. No início, a publicidade na 

televisão era direta, veiculada nos chamados "programas dos patrocinadores", sendo que 

estes programas eram produzidos por agências. Na telenovela diária na década de 1960, 

este formato de anúncio se consolidou com a marca Colgate-Palmolive. Mais tarde, o 
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formato de publicidade que se consolidou foi o dos intervalos comerciais, chamado nos 

Estados Unidos de magazine concept (RAMOS, 2004). 

 A maior inovação na publicidade televisiva no Brasil, fica por conta da TV Globo, 

em meados da década de 1960, com a venda do tempo comercial e não da programação, já 

com a noção de público-alvo e audiências. A Globo adotou o "sistema de módulos", que 

são planejados conforme os gêneros/conteúdos do programa e as audiências. Nas décadas 

de 1980 e 1990, não só a Globo, mas também o SBT, a Manchete e a Bandeirantes estavam 

sempre procurando combinar a publicidade com um aparato de produção sólido, e as 

telenovelas que dominavam a programação. No caso da TV Globo, as telenovelas são 

produzidas por eles e distribuídas internacionalmente (RAMOS, 2004).   

 Em síntese, a função do publicitário consiste em planejar, criar, produzir e veicular 

mensagens de produtos, incentivando o público a ter uma atitude específica (SANTOS, 

2005). Pinho (2000) complementa a definição do publicitário afirmando que ele tem uma 

importância fundamental na economia, pois estimula a demanda de um produto, 

conquistando mais consumidores e ainda oferecem informações sobre serviços, produtos e 

marcas. 

 As pessoas costumam emitir suas opiniões sobre os assuntos vigentes, desde 

sempre, em conversas privadas, mas também em clubes, associações, e, desde a 

democracia grega, em praças públicas. O que a internet proporcionou foi a 

descentralização na emissão das mensagens veiculadas através de um meio que atinge a 

um número muito maior de receptores do que a comunicação presencial pode chegar, 

ampliando a voz dos sujeitos e a visibilidade de suas opiniões. Assim, ao falarem/opinarem 

sobre um determinado assunto, de forma voluntária e gratuita, mas através de um meio de 

comunicação — a internet —, podemos assumir que os receptores estão exercendo um 

papel primordialmente concebido aos publicitários: o de divulgadores. 

 

5. RECEPTORES COMO DIVULGADORES NO TWITTER 

 Pelas práticas características do Twitter e principalmente por ser um microblog, 

onde são feitas apenas postagens e observações de porte reduzido, ele se tornou uma das 

ferramentas mais utilizadas para que os receptores divulguem suas opiniões sobre 

programas televisivos, notícias jornalísticas e os demais variados acontecimentos. De 

acordo com o autor D'Andréa (2011), as "novas mídias" atuam como um amplificador do 
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Categorias 

conteúdo veiculado pela mídia tradicional, e estes conteúdos das mídias tradicionais ainda 

são muito importantes e frequentes nas redes sociais, pautando os assuntos diariamente.  

 A partir de uma observação encoberta e não-participativa (JOHNSON, 2010), para 

este artigo foram selecionadas 30 postagens no Twitter, que continham a hashtag 

#AvenidaBrasil. A coleta se deu durante um mês, de maio a junho de 2012, em diferentes 

horários.  

 Durante a coleta dos dados notou-se um padrão de comportamento e repetição nos 

tweets, o que proporcionou que as categorias deste artigo fossem criadas após a coleta. 

Outro fator importante é que se pode notar que, ao falar de programas pautados pela mídia 

tradicional, os usuários do Twitter estão fazendo uma apropriação da rede, já que estas 

postagens não estão respondendo à pergunta "o que você está fazendo?". 

 Os tweets foram separados em três categorias, percebidas durante a coleta de dados: 

críticos, humorísticos e de divulgação/elogios. Os tweets mais frequentes se encontram na 

categoria divulgação/elogios, sendo 19 deles, e a categoria que menos possui postagens é a 

de caráter crítico, apenas dois foram constatados em um mês de observação. A maioria dos 

que se enquadram na categoria divulgação/elogios, falam da novela em si, sem focar em 

um aspecto. No Gráfico 1 abaixo, temos explicitadas as categorias e o número de 

postagens que se enquadrou em cada uma:  

 

Gráfico 1 - Tweets e suas categorias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: as autoras. 
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Na Tabela 1, temos um exemplo de tweet de cada categoria: 

 

Tabela 1 - Exemplo dos tweets coletados com a hashtag #AvenidaBrasil. 

Categoria Exemplo de tweet 

Crítico 
"Já é meia-noite e a maldita tag #AvenidaBrasil não sai dos TTs. >(" 

Humorístico 
"Essa Carminha é mais falsa do que "boa sorte" de professor na prova 

ou o "ficou lindo em você" da vendedora! #AvenidaBrasil" 

Divulgação/elogios 
"#AvenidaBrasil hoje foi emocionante, cada vez melhor...".  

 

Fonte: as autoras. 

Todos os tweets geram uma divulgação, seja ela boa ou ruim, pois outras pessoas 

retweetam
6
 as postagens e as comentam, seja para criticar, elogiar ou apenas concordar. 

Podemos supor que um dos motivos das postagens sobre um assunto tão discutido 

diariamente (a telenovela) e ainda com o uso da hashtag #AvenidaBrasil seja uma forma 

de obter visibilidade e assim, aumentar o capital social, a partir de um maior número de 

retweets e seguidores. Segundo D'Andréa (2001) os tweets servem como uma resposta à 

mídia: “Acreditamos que essa movimentação crítica à postura de jornalistas, programas e 

emissoras de TV (e outros representantes da mídia massiva) pode ser considerada um tipo 

de ‘sistema de resposta’ da sociedade à mídia [...]” (D'ANDRÉA, 2011, p. 55). 

 É interessante notar que mesmo que os tweets sejam apenas de divulgação da 

novela, sem crítica alguma, eles buscam cumprir algum papel, seja o de adquirir contatos 

para comentar sobre o mesmo assunto, ou de ganhar visibilidade e aumentar o capital 

social, conforme dito anteriormente. O fato de haver poucas postagens críticas sobre a 

telenovela também serve como um bom índice de audiência, especialmente no Twitter, 

onde as postagens críticas estão presentes em todos os assuntos.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As opiniões e divagações sobre programas midiáticos, principalmente sobre a 

telenovela sempre existiram, mas antes eram restritas a pequenos grupos constituídos por 

familiares, amigos e conhecidos em espaços físicos limitados. Com o advento da Internet e 

                                                           
6 Termo empregado para quando se reproduz o tweet de alguém, dando créditos ao autor original 

(RECUERO; ZAGO, 2010). 
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das Redes Sociais, o assunto veio à tona e visível para todos, não apenas para os 

conhecidos. 

 As Redes Sociais funcionam, de fato, como uma "camada" das mídias tradicionais - 

inclusive a TV - e no caso da telenovela Avenida Brasil, isso parte de uma auto-

organização por parte dos usuários e não por parte da emissora. Os Tweets demonstrados 

neste artigo são apenas uma amostra do que ocorre todos os dias, não apenas no Twitter, 

mas em outras redes sociais como Orkut e Facebook. 

 Enquanto a audiência televisiva pode variar e diminuir no decorrer da telenovela, a 

audiência por parte dos usuários das Redes Sociais é fiel e contínua. A hashtag 

#AvenidaBrasil chega a ficar entre os tópicos mais falados do Twitter quase todos os dias e 

quando não é a hashtag contendo o nome da novela, são os nomes dos personagens que 

estão em voga.  

 É contraditório que justamente a telenovela que está sendo criticada por ignorar as 

tecnologias existentes, na vingança da personagem principal
7
, faça tanto sucesso na 

Internet. Mas isso demonstra cada vez mais o poder que os usuários adquirem nas Redes 

Sociais e isso pode ser considerado um bom indício para os autores e as emissoras das 

telenovelas pesquisarem o sucesso de suas obras. 

 As redes sociais não devem ser ignoradas, pois seu potencial é cada vez maior, elas 

devem ser vigiadas tanto pelos produtores de conteúdos midiáticos, quanto por 

pesquisadores da área de recepção, pois este terreno novo está se expandindo e para 

acompanhá-lo é preciso ser ágil, mas apesar do desafio, vale a pena pelos resultados 

significativos que os usuários oferecem. 
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Transmídia e Cross Media: um estudo sobre a telenovela Cheias de 

Charme 

 

Gisele Noll
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RESUMO: O artigo apresenta discussões sobre o cenário de consumo da ficção televisiva em 

múltiplas plataformas. Debate o conceito de convergência, transmídia e cross media, 

identificando se ou quais desses dois fenômenos são desenvolvidos pela Rede Globo de 

Televisão. O objeto utilizado para análise é a telenovela Cheias de Charme (GLOBO, 2012), 

exibida às 19h pela emissora, em todo território nacional. A metodologia é baseada em estudos 

bibliográficos e na observação da referida telenovela, exibida de segunda-feira a sábado, bem 

como do site oficial da trama e da participação de seus personagens em outros programas da 

emissora. A partir da observação da telenovela e dos conceitos trabalhados, os resultados 

apontam para a produção de um ambiente de circulação crossmidiático, a partir de uma 

produção ficcional orientada pela transmidiação. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Convergência; Transmídia; Cross media; Telenovela. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Com o surgimento da televisão no Brasil, em 1950, especulava-se sobre o 

extermínio do rádio. Com o desenvolvimento da internet e do jornalismo on-line, 

indagava-se sobre o término do jornal impresso. Estes são pequenos exemplos de como, 

na história dos meios de comunicação, sempre nos deparamos com questionamentos 

como estes a cada “novo meio” que surgia. Porém, os tais meios “velhos” não foram 

extintos e hoje presenciamos a convergência entre mídias tidas como “velhas” e 

“novas”.  

Observamos cada vez mais o processo de transformação cultural oriundo da 

convergência, termo que pode incluir “o fluxo de conteúdos através de vários suportes 
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midiáticos” e também “o comportamento migratório da audiência, que vai a quase 

qualquer lugar em busca de referências do entretenimento que deseja” (JENKINS, 2008, 

p. 332). Atualmente, o que se tem percebido é o aumento do consumo de todas as 

mídias e meios como televisão e internet estão se complementando cada vez (MÍDIA 

DADOS, 2011).  

A questão principal a ser levada em consideração é que não se vê menos televisão 

por causa da internet, mas os conteúdos televisivos estão se expandindo em múltiplas 

plataformas (ANUÁRIO OBITEL, 2011). A telenovela, tida como o principal produto 

da ficção, é um fenômeno no Brasil (LOPES, 2004) e pode ser um bom exemplo de 

como a televisão está utilizando a internet para alavancar seus índices de audiência.  

Desta forma, o artigo discute o conceito de convergência, apresentando-o, bem 

como, problematiza as narrativas transmídia e cross media, utilizando o case da atual 

telenovela das 19 horas da Rede Globo de Televisão, Cheias de Charme, transmitida em 

todo território nacional, para identificar se e quais desses fenômenos são desenvolvidos 

pela emissora.  

A metodologia utilizada para compor o artigo é baseada em estudos bibliográficos 

e na observação/descrição de algumas ações de convergência utilizadas pelos produtores 

da telenovela, exibida de segunda-feira a sábado, bem como do site da trama 

(www.globo.com/cheiasdecharme) e da participação de seus personagens em outros 

programas da rede. A telenovela trata sobre a história de três empregadas domésticas 

que conseguem mudar de vida ao se tornarem cantoras. 

 

2. CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA 

As pesquisas de recepção, seja no Brasil ou em outros países da América Latina, 

sempre se preocuparam em analisar a comunicação além dos meios, o relacionamento 

dos receptores
2
 com esses meios, o que eles fazem com as informações disseminadas 

pela mídia e quais são as suas práticas a partir do que assistem, leem ou ouvem, em 

algum meio de comunicação, é de interesse deste tipo de análise. Desde alguns anos 

atrás, o desafio vem sendo o de estudar a convergência midiática e as novas narrativas 

que estão sendo construídas pelos media, com o objetivo de atrair os olhos (ouvidos, 

boca, talvez até o cartão de crédito) destes receptores.  

                                                           
2
 Entendemos o receptor não apenas como o oposto ao emissor, mas também como produtor de sentido, 

como indivíduo que se relaciona com os meios, em um momento de interação e consumo cultural. 
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Na convergência, todos os conteúdos circulam através de diferentes espaços 

midiáticos, onde todo mundo tem uma chance de contar sua história, de ser visto, 

lembrado, compartilhado e comentado. Para que isso aconteça, é necessário que os 

consumidores/receptores participem ativamente do processo de circulação destes 

conteúdos, pois mais do que representar apenas a utilização e o avanço tecnologias, ela 

representa uma transformação cultural, que é possível “à medida que consumidores são 

incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos 

midiáticos dispersos” (JENKINS, 2008, p. 28).    

É importante ressaltar a diferenciação entre os termos interatividade e 

participação, realizado por Jenkins (2088), pois desta forma é possível compreender o 

papel dos consumidores/receptores dentro do processo atual de convergência midiática, 

uma vez que, “na interatividade os indivíduos podem interagir com o conteúdo e com os 

produtores de conteúdo” enquanto na participação, estes mesmos sujeitos “podem 

influenciar na produção desse conteúdo, interferindo assim na elaboração de histórias e 

narrativas midiáticas” (JACKS et al., 2011, p. 298). A resposta para este panorama é a 

evolução de um cenário interativo para outro mais participativo.  

 A cultura participativa segue o oposto do que diziam os teóricos Frankfurtianos, 

por exemplo, sobre um espectador possivelmente passivo diante dos meios de 

comunicação. Assim como, ela não se ocupa de pensar separadamente os papéis de 

produtores e consumidores, pois, a partir de agora, eles podem ser encarados como 

participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que ninguém 

entende por completo.  

  
A convergência não ocorre por meio de aparelhos, por mais sofisticados que 

venham a ser. A convergência ocorre dentro dos cérebros de consumidores 

individuais e em suas interações sociais com os outros. Cada um de nós 

constrói a própria mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de 

informações extraídos do fluxo midiático e transformados em recursos 

através dos quais compreendemos nossa vida cotidiana. Por haver mais 

informações sobre determinado assunto do que alguém possa guardar na 

cabeça, há um incentivo extra para que conversemos entre nós sobre a mídia 

que consumimos. Essas conversas geram burburinho cada vez mais 

valorizado pelo mercado das mídias (JENKINS, 2008, p. 28). 

 

O consumo tornou-se um processo coletivo, conceito que, para o autor, é 

sinônimo de inteligência coletiva - termo cunhado pelo ciberteórico francês Pierre Lévy. 

O saber de um único indivíduo, muitas vezes, não é suficiente para responder 

determinada questão. Porém, quando os saberes de diversos sujeitos são reunidos, 
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formam o que chamamos de inteligência coletiva, que pode ser vista como uma fonte 

alternativa de poder midiático.  

Aos poucos, produtores e consumidores estão aprendendo o quanto a inteligência 

coletiva pode ser poderosa, se utilizada não apenas para recreação e entretenimento. Os 

novos media permitem a comunicação individualizada, personalizada e bidirecional, em 

tempo real, o que vem causando mudanças estruturais no modo de produzir a 

informação e no modo de distribuí-la (LEMOS, 2002, p. 84).  

Seguindo a linha teórica de Lemos (2002), podemos dizer que, na evolução das 

vias de comunicação, houve a passagem do modelo informacional da comunicação 

(estabelece uma relação direta entre homem e mundo, quando a linguagem seria o 

próprio mundo, não apenas o representaria) para o da comunicação de massa (a 

linguagem passa a representar o mundo e a racionalidade passa assume o valor do 

discurso) e deste para o modelo de redes de comunicação informatizadas (ciberespaço – 

as redes digitais se constituem em uma estrutura comunicativa de livre circulação de 

mensagens).  

 

A nova racionalidade dos sistemas informatizados age sobre um homem que 

não mais recebe informações homogêneas de um centro “editor-coletor-

distribuidor”, mas de forma caótica, multidirecional, entrópica, coletiva e, ao 

mesmo tempo, personalizada (LEMOS, 2002, p. 85). 

 

O conceito de convergência não é novo, porém, está assumindo novos 

significados. Isto ocorre porque novas e velhas mídias estão interagindo de maneiras 

cada vez mais complexas, superando o paradigma da revolução digital, o qual supunha 

que haveria um contraste tão grande entre as mídias interativas, que mídias como o 

rádio, por exemplo, seriam substituídas ou entrariam em desuso, assim, as novas mídias 

tomariam o lugar das antigas (JENKINS, 2008). 

 Na convergência, existe certa dificuldade em delimitar as fronteiras entre os 

meios de comunicação e começa a se tornar impreciso os limites de cada media. Uma 

transmissão radiofônica pode ser acompanhada através da internet, com um 

computador, não necessariamente através de um aparelho de rádio comum. Se o 

indivíduo trabalhou até tarde e não vai chegar em casa a tempo de ver o centésimo 

capítulo de sua telenovela favorita, não tem problema, isso não irá chateá-lo, pois seu 

celular deve estar equipado para receber o sinal de TV. E mesmo assim, em caso de ele 

perder o capítulo, pode assisti-lo mais tarde, pela internet.  
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Talvez, no princípio de todo esse processo de digitalização, no início dos anos 

1990 e até mesmo hoje, devido a essa necessidade de substituição de uma tecnologia 

por outra considerada superior, em questão de meses, semanas, ou mesmo em dias, esse 

processo possa ter causado, ou ainda causar, algum desconforto nos indivíduos. Mas, há 

quem esteja aproveitando da situação para alavancar seus negócios. É o caso dos 

produtores de televisão, que veem na convergência uma ótima oportunidade para 

crescer e alcançar públicos cada vez mais segmentados.  

O Grupo de Mídia São Paulo (MÍDIA DADOS, 2011), promoveu um debate entre 

os executivos das maiores redes de televisão do país (Rede Globo, SBT, Rede Record, 

Rede TV, Rede Bandeirantes, TV Cultura de São Paulo) e a partir disto podemos 

perceber o quanto as redes buscam melhorar a qualidade de seus produtos, 

correspondendo às expectativas do público, seja aperfeiçoando os aparelhos de 

televisão, de celulares prontos para receber o sinal de TV, do aumento da programação 

em HD (High Definition – alta definição) e das possibilidades de interação com o 

público através da internet.  

 

Marta Cajado, diretora da Rede Bandeirantes, confirma que esse tem sido o 

caminho adotado (combinar as atrações da TV com a internet), numa prova 

que a TV alavanca a internet e vice-versa. “Os estudos mostram que a 

quantidade de horas de consumo da TV permanece alta. O que acontece é a 

multiplicidade dos meios, pois as pessoas fazem tudo ao mesmo tempo”, 

afirma. “O jovem não deixou a TV; apenas agregou novos meios”, endossa 

Walter Palermo, diretor do SBT (MÍDIA DADOS, 2011, p. 262).  

 

A convergência midiática está vivendo seu momento de ascensão na televisão 

brasileira e é tida pelas maiores redes como uma forma de aumentar a audiência, aliada 

ao consumo da internet. A questão principal a ser levada em consideração é que não se 

vê menos televisão por causa da internet, mas os conteúdos televisivos estão se 

expandindo em múltiplas plataformas (LOPES et al., 2011). Para o futuro, as emissoras 

planejam aumentar ainda mais esta “interação” entre TV e internet. E este é um sinal de 

que a convergência chegou para ficar e com ela, trouxe a circulação crossmidiática e a 

narrativa transmidiática.   

 

2.1 Narrativa transmidiática e circulação crossmidiática 

Jacks et al. (2011, p. 298), ao trazer os principais resultados da pesquisa que teve 

como objetivo conhecer e analisar a circulação e o consumo da telenovela Passione, 

explora o conceitos de cross media no contexto da cultura de convergência, 
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considerando cross media “o cruzamento de meios diversos através de uma mesma 

narrativa (ou narrativas semelhantes)”, enquanto que transmídia “se desenrola através 

de múltiplos suportes, com cada novo texto, contribuindo de maneira distinta para o 

todo”.  

Estes dois fenômenos são distintos no que se refere à autonomia dos conteúdos 

que circulam em múltiplas plataformas e uma tendência mais ativa e participativa, em 

diferentes níveis, em relação ao consumo, favorece o indivíduo a acessar as narrativas e 

usufruir em conjunto o desenvolvimento das histórias (JACKS et al., 2011). Na 

narrativa transmidiática, criam-se múltiplos textos, para instituir uma história que não 

cabe apenas em uma única mídia, que vai além da televisão e pode se expandir pela 

internet, games, quadrinhos, animes, etc.  

 

Uma história transmidiática se desenrola através de múltiplos suportes 

midiáticos, com cada novo texto contribuindo de maneira distinta e valiosa 

para o todo. Na forma ideal de narrativa transmidiática, cada meio faz o que 

faz de melhor – a fim de que uma história possa ser introduzida num filme, 

ser expandida pela televisão, romances e quadrinhos, seu universo possa ser 

explorado em games ou experimentado como atração de um parque de 

diversões. Cada acesso à franquia deve ser autônomo, para que não seja 

necessário ver o filme para gostar do game, e vice-versa (JENKINS, 2008, p. 

135). 

   

Assim, cada mídia sustenta o consumo mais – ou menos – aprofundado da 

franquia como um todo, o que motiva o consumo. A repetição dos conteúdos, ou sua 

redundância, pode acabar com o interesse do fã e gerar o fracasso da franquia. Para que 

tudo dê certo, cada mídia deve atrair seu público, gerando múltiplas clientelas. No final, 

se houver material suficiente para alimentar todas essas mídias distintas, com públicos 

com necessidades e interesses distintos entre si, a franquia poderá se expandir e se 

potencializar ainda mais (JENKINS, 2008).  

Percebe-se, muitas vezes, que “no ambiente transmidiático parece que as pessoas 

se envolvem progressivamente mais com conteúdos do que com formatos ou canais, 

onde quer que se encontrem, em qualquer meio ou plataforma” (Lopes, 2011, p. 310). Já 

na cross media, o objetivo é extrapolar os conteúdos de determinado meio para outro, 

sem necessariamente criar tipo de conteúdos diferentes para meio distinto.  

No Brasil, ainda se tem aprofundado a utilização destas ferramentas devido à 

desproporção da audiência da TV, que ainda é maior em relação aos outros canais 
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(MÍDIA DADOS, 2011) e nos questionamos quanto à utilização destas duas narrativas 

no cenário nacional. Fechine e Figueirôa (2009), Fechine; Figueirôa e Cirne (2011) e 

Jacks et al. (2011) ressaltam a utilização de uma circulação crossmidiática pela 

televisão brasileira, onde, por exemplo, cenas exclusivas da telenovelas são divulgadas 

somente no site, aplicativos de computador, jogos blog do personagem, espaços 

reservados para tweets dos receptores, perfis no Twitter, postagens e compartilhamentos 

no Facebook são explorados. 

 

Historicamente, o uso da expressão cross-media foi mais difundido no 

âmbito da publicidade e do marketing [grifos do original] para descrever 

estratégias de campanha que apostavam na reiteração dos mesmos conteúdos 

em diferentes mídias, ampliando os públicos e reforçando o apelo publicitário 

(FECHINE; FIGUEIRÔA; CIRNE, 2011, p. 24) 

 

Contudo, os autores destacam que hoje a natureza da expressão foi transformada 

pelas mídias digitais, permitindo que a interação entre meios explore mais a capacidade 

de participação do consumidor, bem como a de estabelecer relações entre conteúdos que 

agora podem ser distintos entre si. A proposta é que o termo cross media seja utilizado 

para designar um determinado modo de utilizar os meios enquanto o termo transmídia, 

uma forma de produzir conteúdos a partir da convergência midiática.   

Para ser uma narrativa transmídia, a história deveria começam a ser contada, por 

exemplo, na tela da TV e passar para o computador, para o cinema, games, histórias em 

quadrinhos, etc., assim como ocorreu com, Guerra nas Estrelas, Heroes, Matrix, entre 

outros, utilizados como referência no processo de transmidiação com caráter 

transnacional. Adaptar uma mesma história da TV para a internet, dos livros para a TV, 

ou simplesmente disponibilizar capítulos e episódios no ambiente online, não 

caracterizaria o produto midiático como narrativa transmidiática, mas sim como de 

circulação crossmidiática.   

Entendemos, pois, que toda narrativa transmidiática precisa operar em fluxo cross 

media de consumo, porém, nem toda circulação crossmidiática pode ser considerada 

transmídia. No caso do Brasil: 

  

Essas iniciativas de compartilhamento de universos ficcionais entre televisão 

e cinema parecem tímidas quando comparadas com as “franquias de 

entretenimento” que movimentam negócios milionários do cinema à TV, dos 

jogos à internet, como a série 24 (Fox, 2001-2009), que surgiu na TV, mas já 

se expandiu para os quadrinhos, videogames, livros episódios para celulares 

etc. (Scolari, 2009). Não deixam de ser, no entanto, experiências 

sinalizadoras do modo como, no Brasil, a produção ficcional a partir da TV 
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vem capitaneando processos cross media [grifo do original] inerentes à 

cultura digital (FECHINE; FIGUEIRÔA, 2009, p. 362). 

  

Desta forma, embora nem todas as narrativas sejam transmidiáticas conforme 

proposto por Jenkins (2008), podemos considerar que as estratégias utilizadas pelos 

produtores e suas narrativas são orientadas pela transmidiação, com filmes e séries 

criados a partir de uma estratégia comercial cross media. Em seguida, descreveremos 

algumas ações e estratégias realizadas pelos produtores da telenovela Cheias de 

Charme, verificando como a trama está inserida neste ambiente convergente.  

 

3. A TELENOVELA CHEIAS DE CHARME 

A telenovela Cheias de Charme chegou ao fim dia 28 de setembro, após quase 

seis meses de exibição (desde 16 de abril de 2012). O foco principal do enredo girou em 

torno dos diferentes modos de vida de classes e da busca pela fama, carreira e sucesso 

de praticamente metade dos personagens, sendo que tom musical é uma atração extra da 

trama. Desde seu início, trouxe como protagonistas o trio de empregadas domésticas 

Maria Aparecida (Isabelle Drummond), Maria da Penha (Taís Araújo) e Maria do 

Rosário (Leandra Leal) que após se conhecerem na prisão declararam que iriam mudar 

de vida. 

A formação do trio “As Empreguetes” se tornou fenômeno nacional ao lançarem o 

videoclipe “Vida de Empreguete” na Web, relatando seu dia-a-dia no trabalho, como são 

tratadas e a dificuldade de terem seus direitos assegurados por seus empregadores. Na 

telenovela, o trio caiu no gosto popular e as personagens mudaram de vida. O enredo da 

trama apresentou ao telespectador o aspecto social e econômico dos personagens, seus 

modos de vida e suas práticas culturais e de consumo. O núcleo contou com muitas 

empregadas domésticas e os autores buscaram uma abordagem de valorização destas 

profissionais, tanto nas histórias de vida de cada uma delas, quanto nas letras das 

músicas cantadas pelo trio.  

A relação de diferença de classe e da importância do dinheiro foi bem destacada 

pelos autores Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, sendo que a maioria dos personagens 

que viviam no bairro fictício “Borralho” trabalhava no condomínio de luxo onde 

moravam os personagens de classe social mais elevada na trama. A busca pela fama e 

pela mudança de vida é aspecto central em Cheias de Charme e desde o começo da 
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telenovela, seus produtores souberam utilizar a convergência midiática para criar uma 

interação com os receptores.  

Primeiramente, o videoclipe “Vida de Empreguete” foi parar na internet, em 12 de 

maio, através do site oficial da telenovela (www.tvglobo.com/cheiasdecharme) e no 

início de setembro já havia ultrapassado mais de 10 milhões de visualizações no 

Youtube entre as diversas postagens do mesmo material. Posteriormente (dia 14 de 

maio) ele foi ao ar em um capítulo da trama, na televisão, mas então já havia se 

transformado em viral da internet
3
. Na telenovela, as patroas se sentiram insultadas e o 

trio acabou preso, gerando uma manifestação popular dentro e fora da telinha e, 

novamente através do site oficial, foi promovida a campanha “Empreguetes Livres”. A 

campanha foi lançada pelos personagens e aderida pelo público real. Em pouco tempo, 

foram divulgados banners em prol da libertação das domésticas através pouco mais de 

200 fan pages no Facebook e a hashtag #EmpreguetesLivres ficou entre os trending 

topics brasileiros no Twitter. Mesmo sabendo que se trata de ficção, o telespectador 

entrou na brincadeira e aderiu ao movimento.   

Em seguida, Tom Bastos (Bruno Mazzeo), empresário do trio, divulgou um blog 

supostamente escrito por ele (http://tvg.globo.com/novelas/cheias-de-charme/estrelas-

do-tom) o concurso “Empreguetes da Internet”, no qual fãs (reais) do país inteiro 

mandaram paródias de “Vida de Empreguete” que, além de ficarem disponíveis no blog, 

foram ao ar, por alguns segundos, no capítulo do dia 13 de junho. Em pouco tempo o 

Fantástico, programa de variedades da Globo, adaptou o concurso e criou a versão “A 

empregada mais cheias de charme do Brasil”. A vencedora do concurso, Marilene de 

Jesus foi escolhida pelas atrizes Leandra Leal, Taís Araújo e Isabelle Drummond 

(Rosário, Penha e Cida, respectivamente), após passarem por seletiva em voto popular. 

Como prêmio, a vencedora pode participar de um capítulo da telenovela, conhecendo o 

grupo na casa de Rosário e cantando com “As Empreguetes”.  

O blog ainda contém informações sobre os cantores Chayene (Cláudia Abreu) e 

Fabián (Ricardo Tozzi), também agenciados pelo personagem Tom Bastos (Bruno 

Mazzeo), bem como informações sobre como participar do “Concurso de Passinhos do 

Tom”, o qual foi motivado por um concurso que teve início na trama e contou com a 

                                                           
3
 Segundo informações do site Techtudo (da Rede Globo), desde sua publicação, o vídeo foi 

compartilhado por celebridades e alcançou mais de 215 interações no momento de sua divulgação, 

virando trending topic mundial no Twitter. Além disso, existem mais de 55 mil evidências de blogs com a 

palavra-chave “empreguetes” no Google. 
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participação do personagem Patrick, filho de Penha. Para participar do concurso, o 

candidato devia baixar o arquivo de música que o personagem Kleiton (Fábio Neppo) 

produziu e usá-lo no vídeo que deveria ser postado através de um link no Blog. 

Quem visitasse o site oficial poderia tentar acertar quem eram os donos dos 

apelidos dados por Chayene em um jogo disponível online. O elenco da trama também 

realizou uma participação, dia 24 de junho, no programa Esquenta especial de São João, 

apresentado por Regina Casé. A atriz Cláudia Abreu falou sobre sua personagem 

Chayene e também surgiu no palco do programa caracterizada como a personagem. As 

atrizes Isabelle Drummond, Thaís Araújo e Leandra Leal (trio Empreguetes) 

participaram do programa como juradas do concurso Calourão, que homenageou 

empregadas domésticas. Ricardo Tozzi, que interpreta Fabian e Inácio, foi outro 

convidado. A participação de Chayene na atração foi ao ar na telenovela dia 23 de 

junho.  

A emissora também utilizou o site oficial da telenovela para divulgar capítulos da 

trama, novidades, opinião dos atores e atrizes sobre o seu desenvolvimento durante a 

telenovela, curiosidades, fotos e vídeos de shows realizados pelos personagens, com ou 

sem participações especiais, fotos e vídeos dos capítulos já transmitidos ou que ainda 

iriam ao ar. A rede social Facebook (www.facebook.com/NovelasTVG) foi utilizada 

para replicar informações sobre novidades das personagens e também interagir com os 

receptores. Neste caso, observamos que a maioria das postagens aconteceu pouco antes 

e durante a exibição dos capítulos diários e algumas outras eram intercaladas durante o 

dia, como uma espécie de prévia ou teaser do que iria acontecer no próximo capítulo. 

No dia 18 de agosto, as atrizes participaram como “As Empreguetes” do evento 

Criança Esperança, transmitido pela Globo para todo país. Outros personagens como 

Chayene e Fabián já haviam participado de outros eventos do “mundo real”, como a 

participação de Chayene durante um show da cantora Ivete Sangalo, que foi também ao 

ar na trama, no início de maio. Aliás, as participações especiais de artistas como 

Calypso, Ivete Sangalo, Michel Teló, Faustão, Ana Maria Braga, Paula Fernandes, Luan 

Santana, Preta Gil, entre outros, sempre foram destaque na trama. Uma das últimas 

participações foi a de Gaby Amarantos, estrela do tecnobrega e responsável pelo hit “Ex 

Mai Love”, tema de abertura de Cheias de Charme. 

Durante a telenovela, a personagem Chayene conseguiu separar “As 

Empreguetes” e dia 27 de agosto foi ao ar o capítulo em que cada uma tomou um rumo 
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profissional diferente.  O site oficial foi acionado mais uma vez, dando margem para a 

campanha “Empreguetes para Sempre”, que buscava a união do trio. Até a penúltima 

semana de transmissão da telenovela, havia mensagens de fãs, atores, atrizes, 

apresentadores e demais estrelas globais pedindo pela volta das “Empreguetes” 

disponíveis no site oficial.  

O artista plástico Marcus Baby utilizou o sucesso do grupo para se inspirar e criar 

mais três bonecas de artistas famosas para sua coleção. As bonecas não se encontram a 

venda e fazem parte da coleção particular de Marcus Baby, onde o mesmo coleciona 

réplicas em miniatura de outros artistas. Contudo, em determinada cena, após a 

separação do grupo, as três “Empreguetes” receberam suas bonecas na telenovela, o que 

não impede que a emissora aproveite para comercializar as bonecas em um futuro, 

através da Globo Marcas.  

Na última semana da telenovela, as personagens Penha e Lígia criaram um site 

que trata do direito dos trabalhadores domésticos. O site está disponível para acesso ao 

público “real” através do endereço eletrônico <http://tvg.globo.com/novelas/cheias-de-

charme/Trabalhador-Domestico/index.html> e contém vídeo divulgado na telenovela, 

além de informações criadas por outros veículos da emissora, como Jornal Hoje, por 

exemplo. Sua última atualização coincidiu com o término de Cheias de Charme. 

Fechando a trama, a personagem Cida lançou um livro (Cida – a Empreguete – 

Um Diário Íntimo) que foi oficialmente comercializado pela Globo Marcas em outubro. 

O livro na verdade foi escrito por Leusa Araújo e foi realizado como uma forma da 

personagem se comunicar com a falecida mãe, contando o dia a dia de uma menina que 

conheceu o estrelato depois de viver até os 19 anos no quartinho dos fundos na casa dos 

patrões. A obra tem 160 páginas e é uma parceria da Globo Marcas e da Casa da 

Palavra. 

A partir dessas ações, percebemos que a telenovela criou um conjunto ficcional 

que foi expandido para além da televisão, principalmente em termos de desdobramento 

da história principal no que se refere a um ganho de elementos diferentes, como no caso 

dos personagens. O melhor exemplo disso ocorreu com o livro “Cida – a Empeguete – 

Um Diário Íntimo”, o qual o leitor não precisava estar atento à trama para ler o livro 

sobre Cida e entender melhor a personagem. O mesmo aconteceu com o concurso a 

“Empregada mais cheia de charme do Brasil”, pois o telespectador não precisava estar a 

par do concurso realizado pelo Fantástico para entender a participação da vencedora na 
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telenovela. Neste momento, o consumidor passou a ter uma participação ativa no 

desenrolar da história, escolhendo uma nova “personagem” da trama.  

Estas ações foram as únicas identificadas como o mais próximo da proposta de 

Jenkins (2008) de narrativa transmidiática, assim como o “Blog Estrelas do Tom”, o 

qual trouxe novos elementos e desdobramentos à história original. Porém, ainda não é 

suficiente para que possamos classificar toda a trama como tal, ainda. Primeiro porque 

estas ações ficaram de algum modo contidas (como o blog que poderia ser mais 

atualizado, mas apresenta pouco conteúdo) e não tiveram continuidade (como mais 

desdobramentos do concurso realizado pelo fantástico), assim como, as demais ações 

desenvolvidas durante os seis meses de exibição de Cheias de Charme, como 

divulgação de clipes via internet, campanhas (Empreguetes Livres e Empreguetes para 

Sempre) concursos (Empreguetes da Internet e de pessinhos do Tom) e participações 

especiais em programas da própria emissora, não apresentam a criação de novos 

personagens ou enredos em separado, mas representam a extensão do que já foi, ou 

ainda vai ser transmitido na telenovela, pela televisão. 

Apesar do livro sobre a personagem Cida ter trazido outro enredo à história 

original, apresentando novos personagens, criando outras relações entre aqueles que já 

conhecíamos, reiteramos a visão de que a mesma história foi simplesmente adaptada a 

um novo formato, pois durante toda a trama a personagem Cida lia trechos do que 

escrevia em seu diário que podem ser acessados agora, pelo livro. Adaptar uma mesma 

história da TV para a internet, dos livros para a TV, ou simplesmente disponibilizar 

capítulos e episódios no ambiente online, não caracterizaria o produto midiático como 

narrativa transmidiática, mas sim como de circulação crossmidiática. Desta forma, 

acreditamos que a telenovela como um todo, enquanto narrativa, não pode ser tratada 

como narrativa transmidiática de acordo com o proposto por Jenkins (2008), mas com 

certeza, sua narrativa está inspirada neste modelo, se adaptando às especificidades do 

mercado brasileiro, que ainda não avançou a este ponto. Desta forma, neste primeiro 

momento, classificamos a telenovela enquanto narrativa crossmidiática, ou de 

circulação crossmidiática, uma vez que para ser transmídia, seria preciso mais do que 

apenas transitar entre diversas plataformas.  

Esperamos mais da transmidiação. Esperamos que os personagens da telenovela 

estejam presentes em séries, lancem um CD, ou que outros livros com histórias inéditas 

possam surgir. Não verificamos em nenhuma dessas ações apresentadas acima, a 
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exploração de personagens secundários complexificando a atuação dos protagonistas a 

partir de histórias contadas em outras plataformas tecnológicas. O que ratifica a visão de 

que Cheias de Charme possui ações inerentes à transmídia, mas não se configura como 

uma narrativa transmidiática como proposto por Jenkins (2008), se caracterizando 

enquanto cross media, uma vez que o objetivo dos produtores pareceu o de querer 

extrapolar os conteúdos de determinado meio para outro, sem que conteúdos diferentes 

sejam criados para meios distintos como serial o ideal de acordo com o autor citado 

acima. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de todos os conceitos trabalhados anteriormente, podemos dizer que a 

telenovela Cheias Charme, transmitida pela Rede Globo de televisão entre abril e 

setembro de 2012, em todo território nacional, pode ser considerada como uma 

produção ficcional orientada pela transmidiação, cujas bases criativas se voltam a um 

pensar estratégico e convergente. Contudo, para ser uma narrativa transmídiática, 

conforme proposto por Jenkins (2008) a história deveria ter sido iniciada pela tela da 

TV e passada para o computador, o cinema, os games, histórias em quadrinhos, etc., 

criando histórias diferentes para personagens secundários, novas histórias e novos 

enredos, em diferentes plataformas. 

Adaptar uma mesma história da TV para a internet, ou simplesmente 

disponibilizar os capítulos da telenovela no site oficial da telenovela não a caracteriza 

como narrativa transmidiática, assim como ocorreu com a participação das 

“Empreguetes” em outros programas de televisão da emissora e nos concursos 

promovidos pelo “Blog Estrelas do Tom”. Porém, quando o personagem Tom Bastos 

ganha destaque com seu blog, contando outras histórias dos personagens, produzindo 

concursos e outras narrativas, a partir da original, aí sim, temos uma ação transmidiática 

que poderia ter sido melhor explorada pela produção da telenovela, pois está ficou 

restrita ao site oficial da trama.  

Na maioria das ações realizadas no desenvolvimento da telenovela, percebemos 

uma adaptação da história da TV para a internet, ou simplesmente disponibilização dos 

capítulos no ambiente online, o que caracteriza Cheias de Charme como uma narrativa 

de circulação crossmidiática. Entendemos, porém, que o Brasil adaptou em suas 

produções o conceito de transmídia, para algo que talvez não seja tão complexo como 
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descrito por Jenkins (2008) e que mesmo assim, podemos considerar que as estratégias 

utilizadas pelos produtores e suas narrativas são orientadas pela transmidiação, com 

filmes e séries criados a partir de uma estratégia comercial cross media, como acontece 

em Cheias de Charme.  

Inserida neste ambiente convergente, a trama acabou no fim de setembro, na 

televisão, mas deixou margem para se tornar de fato uma narrativa transmidiática, na 

medida em que pode realizado um filme, ou uma série sobre algum personagem em 

especial, lançar um CD das “Empreguetes”, publicar não apenas um, mas todos os 

diários da personagem Cida, comercializar as bonecas das personagens, ou outras tantas 

opções possíveis e imagináveis.    

O fato é esta foi uma das tramas mais bem sucedidas em termos de convergência 

midiática realizadas pela Globo, o que se comprova pelos números de visualizações dos 

vídeos no Youtube (mais de 10 milhões), a quantidade de paródias produzidas pelos fãs 

e divulgadas no Youtube, o número de blogs (mai de 220 mil) listados pelo Google e 

fan pages  no Facebook (mais de 200) criados por centenas de fãs em homenagem às 

“Empreguetes” ou a outros personagens, bem como o fato de vermos em quase todos os 

capítulos da telenovela, alguma hashtag relacionada a ela como trending topic no 

Twitter.    

Para finalizar, gostaríamos de ressaltar que esta é uma primeira análise sobre este 

fenômeno em relação à telenovela Cheias de Charme e que pode ser revista com base 

em outras propostas e entendimentos do que seja a narrativa transmidiática e sua 

apropriação no mercado brasileiro. Ressaltamos aqui que o uso de Jenkins (2008) foi 

fundamental para classificar as ações desenvolvidas pela trama, mas que outros autores 

podem ser consultados a fim de irmos aprimorando estes conceitos dando ênfase ao tipo 

de narrativa produzida no País. A discussão certamente não se esgota nesse momento, 

principalmente porque o cenário de convergência midiática ainda deve nos proporcionar 

muitas outras experiências no futuro.  
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(TELE) NOVELA E BUMBA-MEU-BOI:  

imbricações em torno do gênero melodramático e das questões de 

gênero  

 
Lourdes Silva

1
 

 

RESUMO: Este trabalho entende a telenovela e Bumba-meu-boi como formatos integrantes do 

gênero melodrama. O melodrama é, reconhecidamente, o gênero mais popular das 

representações latino-americanas, e frequentemente tem sido relacionado como pertencente às 

narrativas femininas
2
 no âmbito doméstico familiar. Assim, parte-se do princípio que a 

associação existente entre o gênero melodrama e as relações de gênero é histórica e também 

cultural. Desse modo discute-se o melodrama como um elemento constituinte da identidade 

familiar. Os resultados decorrentes deste trabalho evidenciam a relevância da telenovela e do 

Bumba-meu-Boi como narrativas que recriam as realidades familiares estudadas. Em muitas 

práticas, a família estudada sugere se reconhecer no melodrama ou matrizes do melodrama 

podem ser reconhecidas na família, entre elas as questões relativas a gênero, expressas 

sobretudo na expressão cultural da Vaca Malhada. 

 

Palavras-chave: melodrama; telenovela; Bumba-meu-boi; relações de gênero; família. 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 Este artigo é parte integrante de uma pesquisa mais ampla. Trata-se de uma 

investigação sobre telenovela a partir de três gerações de uma família maranhense 

buscando identificar os usos, consumo e recepção de tele(novela), assim como outras 

práticas midiáticas e sócio-comunicativas. Nas questões de ordem metodológica  da 

                                                           
1
 Doutora em Comunicação e Informação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora-Pesquisadora 

da Universidade de Santo Amaro (UNISA). Correio eletrônico: lourdsilva@gmail.com  

2
Esta associação não é gratuita, visto que ela tem relação direta com a trajetória da novela a partir de 

outras produções culturais. Em sua origem, nas histórias seriadas dos folhetins foi uma estratégia 

mercadológica para atrair o público feminino. 
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pesquisa, a história oral foi o método utilizado para trabalhar a técnica da história da 

família. Esta história revelou a vivência de uma família fortemente permeada pelas 

questões midiáticas e sócio-comunicativas. Foi neste contexto que o Bumba-meu-Boi 

adquiriu bastante relevo na investigação enquanto formato que integra o gênero 

melodramático, além do que, a família investigada é proprietária de um Bumba-meu-

boi.  Foi a partir dessa expressão cultural do Boi que a ala feminina da família deu vida 

a outra expressão cultural, a Vaca Malhada. 

Assim, o presente trabalho tem por objetivo discorrer acerca das imbricações do 

gênero melodramático e das questões de gênero. Tais temas serão abordados a partir de 

duas tradições culturais e populares no Brasil, a telenovela (em sua consolidação 

cultural de 60 anos) e o Bumba-meu-boi
3
 (em sua ressignificação secular e também a 

partir da ressignificação da Vaca Malhada), ambas permeadas por um gênero maior, o 

melodrama. Assim, busca-se compreender de que modo o gênero melodrama – nas suas 

atualizações através da (tele) novela, do Bumba-meu-boi e das práticas sócio-

comunicativas familiares – pode ser entendido no tocante às questões de gênero. Para 

alcançar tal objetivo, explora-se aspectos históricos e conceituais do melodrama; narra-

se alguns aspectos da história de família, considerando especialmente a forte relação da 

família com o campo midiático e também as suas práticas sócio-comunicativas, 

especificamente às questões de gênero vivenciadas a partir na relação com a telenovela 

e do recorte empírico, Bumba-meu-boi x Vaca Malhada. 

 Enquanto as tramas das telenovelas são em geral movidas por oposições entre 

homens e mulheres; entre gerações; entre classes sociais; entre localidades rurais e 

urbanas, arcaicas e modernas (LOPES, 2009), a trama do Bumba-meu-boi é centrada no 

sumiço do Boi (protagonista) e no fazendeiro (antagonista), personagem que atua contra 

o protagonista, impedindo-o de obter seus objetivos. Pai Francisco, Catirina, índios e 

pajés (coadjuvantes), são personagens secundários que também exercem papéis 

essenciais na história.    

O que resulta mesmo das aproximações dessas duas narrativas é o gênero 

melodramático enquanto matriz cultural. Tanto a telenovela quanto o Bumba-meu-boi 

acionam esta matriz, como é o caso das matrizes orais, espaciais; linguísticas e 

retóricas; festiva; imagética; musical, religiosa, entre outras. Entretanto, estes 

                                                           
3 O Bumba-meu-boi possui diversas denominações em todo o Brasil adquirindo especificidades de acordo com o hibridismo cultural 

de cada região. No Maranhão, Rio Grande do Norte e Alagoas é chamado de Bumba-meu-boi, no Pará e Amazonas, boi-bumbá, em 

Pernambuco, boi-calemba, na Bahia, boi-janeiro, no sul, boi-de-mamão, etc. 
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acionamentos não devem ser vistos somente na perspectiva da representação da 

realidade produzida pela ficção e da cultura popular, mas, em uma perspectiva mais 

ampla e genérica, cuja consistência é capaz de perceber tanto o real quanto o ficcional 

que emergem dessas matrizes.  

 

2. ASPECTOS HISTÓRICOS E CONCEITUAIS: MELODRAMA, 

TELENOVELA E BUMBA-MEU-BOI  

Ao articularmos elementos conceituais como melodrama, telenovela e Bumba-

meu-boi, pressupomos que essas relações estejam intrinsecamente associadas e que 

atuam formando uma rede de significados onde as memórias e as narrativas ocupam 

lugares privilegiados nos percursos de constituição das identidades dos sujeitos e nas 

questões relativas a gênero. Tais sujeitos, vistos neste trabalho desde um grupo familiar, 

entendendo deste modo a família como guardiã de tradições. É desse modo que 

percebemos a telenovela e o Bumba-meu-boi como manifestações culturais 

incorporadas na trajetória familiar como contextos de luta simbólica, onde os sujeitos 

desenvolvem estratégias para manterem-se ou transformarem-se em qualquer aspecto, 

seja ele político, econômico, cultural, comunicacional, etc. O melodrama pode ser 

considerado um grande articulador e também um objeto estratégico para estudar as 

práticas midiáticas e comunicativas no que diz respeito às questões de gênero. 

  

2.1 O melodrama  

O melodrama
4
 é um gênero misto que tem sua origem no século XVIII 

influenciando as artes dramáticas até os dias atuais. Seu desenvolvimento se deu em um 

contexto histórico da Revolução Francesa em um período de intensas e radicais 

transformações na França. As temáticas do melodrama refletiam os ideais de “liberdade, 

igualdade e fraternidade”, assumindo desse modo, um papel quase institucional da 

Revolução.  

As paixões políticas despertadas e as terríveis cenas vividas durante a 

Revolução exaltaram a imaginação e exacerbaram a sensibilidade de certas 

massas populares que afinal podem se permitir encenar suas emoções. E para 

que estas possam desenvolver-se o cenário se encherá de prisões, de 

conspirações e justiçamentos, de desgraças imensas sofridas por vítimas e 

traidores que no final pagarão caro suas traições. [...] Antes de ser um meio 

                                                           
4
 O vocábulo melodrama nasceu na Itália, no século XVII e designava um drama inteiramente cantado. O 

termo só foi aparecer na França no século XVIII, durante a querela entre franceses e italianos 

(THOMASSEAU, 2005, p.16). 
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de propaganda, o melodrama será o espelho de uma consciência coletiva 

(MARTÍN-BARBERO, 2001, p.152). 

 

 É nesse cenário de efervescência resgatado por Martín-Barbero e que 

Thomasseau (2005, p.15), citando o crítico Charles Nordier, adverte: “E que ninguém se 

engane: o melodrama não é pouca coisa, ele é a moralidade da Revolução”.  Conforme 

Thomasseau (2005) o elemento constitutivo essencial do melodrama é sua consagração 

definitiva pelo público. O gênero se caracteriza em torno do bem e do mal, do oral, do 

excesso estético, dos juízos morais, dos jogos sentimentais, da intensificação das 

virtudes e vícios das personagens, sejam elas vilãs ou heróis. Ressalta ainda 

determinadas características, uma vez que a finalidade desta estética é a comoção das 

audiências, através do verossímil, corroborando, desse modo, sua qualidade moral e 

sentimentalista. Sua especificidade é a utilização de música e ação dramática, ou seja, os 

diálogos falados. Tais características, sobretudo a oralidade, tornam o melodrama 

facilmente compreensível, independentemente da referência cultural e literária do 

espectador, seja ele pertencente a qualquer classe social, ou ainda, culto, analfabeto ou 

semi-alfabetizado.  

 De acordo com Thomasseau o melodrama é 

[...] um gênero teatral que privilegia primeiramente a emoção e a sensação. 

Sua principal preocupação é fazer variarem estas emoções com a alternância 

e o contraste de cenas calmas ou movimentadas, alegres ou patéticas. É 

também um gênero no qual a ação romanesca e espetacular impede a reflexão 

e deixa os nervos à flor da pele [...]. O melodrama, é verdade, pratica em 

geral um moral convencional e ‘burguesa’, mas não se pode esquecer que ele 

veiculou, durante uma boa parte do século não só idéias políticas, sociais e 

socialistas, mas, sobretudo humanitárias e ‘humanistas’, apoiando-se na 

esperança fundamental de um triunfo final das qualidades humanas sobre o 

dinheiro e o poder. Ele carreou, de cambulhada, os sonhos e as esperanças 

dos estratos sociais mais desfavorecidos, mas também criou e manteve a 

efervescência de um imaginário popular, rico e vigoroso (THOMASSEAU, 

2005, p.139-140). 

 

  É nesse contexto da Revolução Francesa que o melodrama buscou reconciliar 

todas as ideologias (virtudes civis, familiares e marciais) almejando a reconstrução 

nacional e moral e o fortalecimento das instituições sociais, morais e religiosas 

(THOMASSEAU, 2005). É necessário sublinhar que o conceito de melodrama de 

Thomasseau é extremamente rico ao descrever as profundas rupturas culturais, sociais e 

políticas que se produziram no contexto francês por ocasião do Antigo Regime. 

Entretanto, tal conceito não permaneceu estável, de modo que nos parece plausível 

contextualizá-lo em uma perspectiva mais recente e também latino americana, não 

somente em sua relação com o teatro, mas também a partir da presença incisiva dos 
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meios de comunicação de massa na sociedade atual. Neste sentido, são adequadas as 

considerações de Fuenzalida (2009) sobre o referido gênero. 

Consideramos el melodrama como um tipo de relato audiovisual, 

especificamente como un género audiovisual. Se trata de un tipo de texto 

fílmico, redundante en la história del médio y de las cinematografias 

nacionales. Se caracteriza por constituir un relato con una mirada desde el 

mundo privado y cotidiano, apoyado en una exacerbación del elemento 

sentimental. Este género le da prioridad, centralidad y persistencia al tópico 

de lo amoroso, el que se articula a través de la dialéctica regular entre deseo y 

impedimento. En términos retóricos, el melodrama se caracteriza por su 

carácter excessivo (FUENZALIDA, 2009). 

 

 A estrutura do melodrama até os dias de hoje evidencia sua permanência nos 

meios de comunicação de massa e mesmo depois de séculos tem sido aplicada a várias 

narrativas e a diversas formas artísticas, a exemplo da literatura clássica, crônica, 

romances policiais e sentimentais, folhetim, teatro popular, tango, cinema, jornalismo e 

documentário, talk shows, telenovela e, perpassando desse modo inúmeras 

manifestações culturais, inclusive o Bumba-meu-boi. 

 Assim, o melodrama enquanto gênero constitui-se em uma matriz cultural 

(MARTÍN-BARBERO, 2003), ou seja, trata-se de uma fórmula ou estrutura narrativa 

que mesmo se repetindo ao longo do tempo, atualiza-se sempre produzindo novos 

sentidos na vida de um determinado público. Isto significa dizer que, ainda que os 

gêneros mantenham suas características basicamente universalizantes, num processo de 

reapropriação, permitem que sejam dinamicamente recriados (BORELLI, 1994, p.131). 

 Martín-Barbero resgata que, da narração, o melodrama de televisão cultiva uma 

forte ligação com a cultura dos contos e das lendas, a literatura de cordel brasileira, as 

crônicas cantadas. Mantém ainda o predomínio da narrativa, do contar, e as implicações 

disso na presença constante do narrador estabelecendo dia após dia a continuidade 

dramática (MARTÍN-BARBERO, 2003). Isto posto, ressaltamos a importância que o 

melodrama goza ainda na sociedade contemporânea.  

 Até aqui discorremos sobre os aspectos históricos e conceituais do melodrama. 

A partir deste ponto utilizaremos tais aspectos para dar destaque à sua atualização em 

designadamente dois formatos narrativos: a telenovela, enquanto cultura popular de 

massa, e o Bumba-meu-boi, manifestação da cultura popular. Esses dois formatos se 

concretizam principalmente no drama, ambas na ambivalência de permanecerem e 

renovarem-se cotidianamente, desse modo, figuram neste trabalho como elemento 
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essencial na medida em que permitem compreender como estas duas manifestações 

produzem significados e são apropriadas tendo presente as questões de gênero. 

 

2.2. A telenovela 

A telenovela brasileira, ao longo de quase meio século de veiculação, atua como 

instrumento de articulação da memória coletiva da audiência, possibilitando que os 

sujeitos construam suas identidades também, a partir desse repertório. Entre outras 

fontes de informações e de entretenimento, a telenovela tem a capacidade de apresentar 

e representar o passado e o presente das identidades familiares. Com mais de meio 

século, a telenovela se consolidou de tal modo que se tornou o maior produto de 

exportação da televisão brasileira, inclusive sustentando-a. Historicamente esta narrativa 

tem sua origem fortemente calcada no gênero melodramático, de modo que, para chegar 

ao que se tornou atualmente, percorreu uma trajetória que perpassou por diversos outros 

formatos como o folhetim, a soap-opera e a radionovela.  

A telenovela brasileira é uma fusão de drama, romance e violência de uma forma 

bem peculiar. Apesar de ser um produto audiovisual, a telenovela é na verdade um texto 

de grande oralidade, comportando diversas formas de expressão artística como texto, 

música, dança e imagem. Seu surgimento contribui para explicar quanto o melodrama se 

popularizou na contemporaneidade, sendo possível perceber sua inserção em diversos 

elementos, entre eles, a comicidade e a oralidade.  

A telenovela, tal como a conhecemos hoje, continua sendo narrada basicamente 

por meio de diálogos. Na sua construção narrativa é possível verificar diversos 

elementos do melodrama que foram sendo apropriados a partir do folhetim, tais como o 

enredo, personagens, linguagem, ambientação. E ainda, o drama da identidade perdida 

ou desconhecida; a ameaça da perda associada à questão da fatalidade e felicidade 

negada; das histórias de amores contrariados; o amor como prêmio; os conflitos 

derivados do sentimento de culpa; o diálogo que se estabelece desde uma perspectiva 

feminina; a moral como modo de enfrentar os conflitos; a estrutura de narração 

enquanto repetição e atraso dos acontecimentos; a promessa final: ascensão social via 

amor e justiça e o final feliz (GOMES, 2006; RINCÓN, 2008). A telenovela pode ser 

entendida como um produto da indústria cultural, uma história de ficção desenvolvida 

para apresentação na televisão. Ela é estruturada em capítulos que costumam ter em 
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média 55 minutos diários de duração, que são exibidos de segunda-feira a sábado e 

duram aproximadamente oito meses, o que certamente cria uma ritualidade.  

Por tudo isso, é preciso ver nesta prática social, sua dimensão cultural e explorar 

os modos como os significados, mobilizados pela telenovela, se tornam parte da vida 

cotidiana dos receptores. Nessa dinamicidade, o cotidiano dá significado à telenovela, 

ao mesmo tempo em que esta dá significado aos fenômenos do cotidiano, entrando em 

contato com as pessoas, integrando suas vidas, chegando às vezes a desvendar 

mecanismos através dos quais essas vidas se organizam socialmente. Assim, não nos 

parece exagero afirmar que existe uma cultura de novela no Brasil. Ao longo de várias 

décadas a telenovela foi gestada no país, possibilitando que sujeitos construíssem suas 

identidades também a partir desse repertório. Isso pode ser percebido através das 

narrativas com seus diálogos, imagens, sons; da relação que os telespectadores 

estabelecem com o tempo de lazer e entretenimento, que vão contribuindo para tecer a 

vida cotidiana, atingindo mesmo àqueles que não a consomem diretamente, mas, que 

são interpelados por essa cultura. A telenovela fornece modelos daquilo que significa 

ser jovem, ser homem ou mulher; oferece elementos com os quais as pessoas constroem 

seu pertencimento étnico, de classe e até mesmo de sexualidade. Ela contribui na 

formação de comportamentos, juízos, valores, enfim, fornece visão de mundo e cria 

formas de dominação ideológica que contribuem para reiterar algumas posições 

hegemônicas da sociedade. Entre outras fontes de informações, a telenovela tem a 

capacidade de apresentar e representar o passado e o presente das identidades 

familiares. Estas narrativas ficcionais, em um processo de construção e reconstrução das 

representações, contribuem para a constituição de identidades. 

A telenovela se inscreve na memória mesmo que às vezes não se faça qualquer 

esforço nesse sentido. Estas narrativas fornecem um cenário simbólico de imagens, 

discursos, trilhas sonoras com suas tramas extremamente ambivalentes que contém 

concomitantemente características progressistas e reacionárias. Esta narrativa traz à tona 

aspectos importantes do tecido social ao pautar e projetar uma aparência do cotidiano, 

que é tomada muitas vezes como verdade quando veiculada não só pela televisão, mas 

pautada de modo incisivo por outros meios de comunicação. Aliás, nos últimos anos 

tem se diversificado cada vez mais os modos de ver e consumir telenovela, a exemplo 

das revistas especializadas em telenovela, das revistas de notícias semanais, dos 

suplementos de jornais, posters, do YouTube, dos sites e blogs das telenovelas, dos 
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celulares, da indústria fonográfica e dos demais programas televisivos que referenciam 

este formato.  

Não se pode esquecer que essa cultura da telenovela é pautada na indústria e que 

se organiza a partir de um modelo de produção em massa, seguindo os cânones já 

consagrados, inclusive fazendo uso da alta tecnologia. No entanto, não se pode cair no 

reducionismo de afirmar que a produção determine tudo. Certamente que as condições 

de produção exercem profunda influência na concepção do produto, entretanto, afirmá-

las que são pura e simplesmente ideológicas sem analisar profundamente seus modos de 

recepção, é ingênuo. Se por um lado se faz necessário reconhecer a importância dos 

meios de comunicação no sentido de que eles tem se constituído cada vez mais espaços 

múltiplos de poder e de produção cultural, por outro lado, é preciso considerar os 

mediadores sócio-culturais (entre outros, a escola, a família e a igreja) considerando 

que os meios de comunicação e a tecnologia não se constituem os únicos mediadores.  

É exatamente por isso que a telenovela deve ser analisada como um contexto 

social a nos dizer alguma coisa sobre a família e a sociedade contemporânea. Assim, 

compreender os processos que se estabelecem entre telenovela e relações de gênero 

requer, sobretudo, estudar as relações desenvolvidas no contexto sócio-histórico, no 

qual os sujeitos encontram-se inseridos. A festa do Bumba-meu-boi, por exemplo, 

constitui-se um dos principais elementos que evidenciam a presença do melodrama nas 

festas populares do Maranhão. 

 

2.3 O Bumba-meu-boi  

O Bumba-meu-boi possui diversas denominações em todo o Brasil adquirindo 

especificidades de acordo com o hibridismo cultural de cada região. No Maranhão, Rio 

Grande do Norte e Alagoas é chamado de Bumba-meu-boi
5
, no Pará e Amazonas, boi-

bumbá, em Pernambuco, boi-calemba, na Bahia, boi-janeiro, no sul, boi-de-mamão, etc. 

O Bumba-meu-boi une elementos das culturas europeia, africana e indígena. 

 Tradicionalmente o ponto alto da festa ocorre por ocasião dos festejos juninos. A 

lenda do Pai Francisco e a Negra Catirina tornam-se pilar para entender o Bumba-meu-

boi. Essencialmente, a narrativa do Bumba-meu-boi se desenvolve em torno de um rico 

fazendeiro que tem um boi muito bonito. Esse boi, que inclusive sabe dançar, é roubado 

                                                           
5
 No Maranhão é usual denominar o festejo de Bumba-meu-boi, bumba-boi ou simplesmente Boi. 
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por Pai Francisco, escravo da fazenda, para satisfazer a sua mulher Catirina, que está 

grávida e sente desejo de comer a língua do Boi. O senhor fica furioso quando descobre 

o sumiço do animal e, após investigar entre seus escravos e índios, descobre o autor do 

crime e obriga Pai Francisco a trazer o Boi de volta. Quando encontram o animal, ele 

está doente, pajés e curandeiros são convocados para salvar o escravo e, depois de 

muitas tentativas, depois de rezarem o Boi ressuscita urrando, o fazendeiro perdoa Pai 

Francisco e Catirina e todos participam de uma enorme festa para comemorar o milagre.   

Assim, o auto do Bumba-meu-boi encena o rapto, morte e ressurreição do boi - 

uma história que, de certa forma metaforiza o ciclo agrário.  Na sua concepção 

sincrética se utiliza de elementos de comédia, drama, sátira e tragédia e, das expressões 

populares a exemplo do romanceiro, das toadas de pastoril, da literatura de cordel, das 

canções populares, de louvações, dos diálogos e das danças na consolidação desse 

espetáculo popular que reúne aspectos artístico, folclórico e religioso. Assim, com 

origens em autênticas formas dramáticas constitui uma espécie de ópera popular, um 

auto em que se misturam teatro, dança, música e circo que resgata uma história típica 

das relações sociais e econômicas durante o período colonial, marcadas pela 

monocultura, criação extensiva de gado e da escravidão6
.  

 Caracterizado ao longo de sua história universal como uma dança dramática, 

como um auto ou como uma comédia dell'arte e, no Brasil, como uma dança 

dramática de escravos, uma brincadeira de negros, uma festa de mestiços, um 

ritual de índios, uma lembrança de brancos e um folguedo popular, o Bumba-

meu-boi possui uma genealogia plural que permite as mais diversas 

interpretações, conforme as contextualizações históricas, sociais e políticas 

adotadas pelos grupos sociais em cada cultura. Uma genealogia cujas 

procedências foram determinadas pelas adaptações feitas em cada cultura de 

acordo com as práticas e universos simbólicos locais e, que permitiram num 

mesmo cenário, a mistura de elementos da comédia, da sátira, do drama, do 

teatro e da música através da brincadeira, do rito profano-religioso, da 

pilhéria, da malandragem e da construção de personagens caricaturais, às 

vezes reais, às vezes fictícios (MARQUES, 1997). 

 

 Entre outros elementos que contribuem para caracterizar o Bumba-meu-boi, 

Marques dá ênfase aos aspectos histórico, narrativo e estético. 

Elementos amalgamados através do tempo e do espaço por rituais (ensaios, 

batismo, apresentações e morte) permanentes e de transição, por lendas (São 

                                                           
6 Na historicidade do Bumba-meu-boi não há consenso sobre sua origem e sua relação com ciclo do gado 

no Nordeste. Sousa e Silva (2008) citando Azevedo Neto propõe que, para aceitar essa hipótese, o 

Bumba-meu-boi deveria ser uma expressão apenas nordestina ou, quando muito, brasileira. Ou então: 

aceitando-se esta hipótese, teríamos que aceitar a existência, em vários outros países do mundo, de um 

ciclo do gado também. Entretanto, para fins desta tese, o que importa sobremaneira é a história social do 

Bumba-meu-boi na relação com o melodrama e as classes populares, bem como sua prática cultural no 

Maranhão, lócus desta pesquisa. 
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Sebastião, Boizinho de São João) e auto (lendas e suas versões) que lhe 

permitiram criar uma narrativa e um lugar no social, constituindo um 

conteúdo próprio, cujas estruturas interligaram-se num cenário que deu o 

sentido de permanência do Bumba-meu-boi no Brasil; pelos ritmos, sotaques, 

toadas e caracterizações; pelas manifestações estéticas dos modos de dançar, 

vestir e apresentar de cada grupo, pelos personagens que mudaram de 

contexto a contexto, e pelos rituais adotados em função da dinâmica de cada 

região (MARQUES, 1997). 

 

 Como se pode observar, os formatos culturais se comunicam continuamente com 

outros gêneros, ou seja, não é possível dizer que existe gênero puro, mas sim uma 

mescla de elementos advindos de outros gêneros. Assim, o Bumba-meu-boi mantém o 

melodrama como seu principal gênero, acrescentando outros formatos como as toadas, a 

literatura de cordel, etc. Apesar da dinamicidade e atualização do gênero do melodrama 

é muito instigante que mesmo depois de séculos, a mesma estrutura do gênero 

melodramático continue sendo utilizada do mesmo modo. 

Para fazer um bom melodrama, é necessário primeiro escolher um título. Em 

seguida é preciso adaptar a este título um assunto qualquer, seja histórico, 

seja de ficção; depois coloca-se como principais personagens um bobo, um 

tirano, uma mulher inocente e perseguida, um cavaleiro e, sempre que se 

possa, um animal aprisionado, seja cachorro, gato, corvo, passarinho ou 

cavalo. Haverá um balé e um quadro geral no primeiro ato, uma prisão, um 

romance e correntes no segundo; lutas, canções, incêndio etc., no terceiro. O 

tirano será morto no fim da peça, quando a virtude triunfará e o cavaleiro 

desposará a jovem inocente infeliz etc., Tudo se encerrará com uma 

exortação ao povo, para estimulá-lo a conservar a moralidade, a detestar o 

crime e os tiranos, sobretudo lhe será recomendado desposar mulheres 

virtuosas (Pixerécourt, 1817 apud THOMASSEAU, 2005, p.27). 

 

A estrutura do melodrama permanece e sua narrativa é baseada na ação que 

envolve narrador, enredo, personagens, espaço, tempo e conflito. Essa narrativa possui 

uma estrutura que tem em sua composição apresentação, desenvolvimento, clímax e 

desfecho. Dito de outro modo, a estrutura essencial da narrativa integra os elementos 

início, meio e fim. Portanto, o modo de apropriação seja da telenovela, seja do Bumba-

meu-boi decorrem de uma estrutura maior, ou seja, do gênero melodramático. 

 

3 UM RECORTE EMPÍRICO, A VACA MALHADA: (RE) 

ELABORAÇÃO DO BUMBA-MEU-BOI E AS RELAÇÕES DE 

GÊNERO  

  

Há quatro anos e com uma proposta diferenciada do Bumba-meu-boi, surgiu a 

Vaca Malhada. Trata-se de uma brincadeira criada por um grupo de mulheres da família 

estudada, uma espécie de bloco que faz uma re-leitura do Bumba-meu-boi numa versão 

feminina. Diferente do que geralmente ocorre no Boi, a participação maior em termos 
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de articulação e organização é de mulheres, a exemplo da produção das composições e 

das cantoras do cortejo. Enquanto a apresentação do Bumba-meu-boi de Morros ocorre 

a partir de uma agenda cheia de participação nos arraiais em São Luís, no estado e fora 

dele, a brincadeira da Vaca ocorre nas ruas da cidade de Morros.  

A Vaca é uma brincadeira que tem lá em Morros que nós inventamos. Tem o 

Boi de Morros que é famoso e nós [as mulheres] ficávamos só de fora, não 

tínhamos participação, não podíamos brincar no Boi, todo mundo já de idade 

[...] Então, resolvemos fazer a Vaca. E a Vaca são as mulheres [...]A gente sai 

num grupinho do bairro Botequim e a brincadeira vai crescendo no trajeto 

(Informante A). 

 

 Ao relacionar a Vaca ao Boi, a são feitas algumas distinções bastante 

elucidativas quanto à origem e à criatividade, a estética, a participação e a estrutura 

dessas manifestações. A informante A também explica a Vaca do seguinte modo: “A 

Vaca é assim, como tudo na família, todo mundo inventa e os outros acompanham, 

né?”. A informante B também se declara à Vaca e a contextualiza a partir do Boi 

Sou apaixonada pela Vaca. Foi uma brincadeira que começamos há alguns 

anos, começamos com isso de que a Vaca ia se despedir da morte do Boi. A 

Vaca é bem diferente. A Vaca é como se fosse uma despedida, o Boi vai 

morrer e a Vaca vai se despedir do Boi, aí a gente sai pela cidade fazendo 

aquele cortejo (Informante B). 

 

 Como a apresentação “oficial” da Vaca ocorre no dia do ritual da morte do Boi, 

existe uma conotação simbólica de que esta se despedirá do Boi. O discurso dos 

brincantes remete à questão de gênero, como àquela que demonstra que a Vaca colocará 

o Boi em seu devido lugar: no mourão, local onde o Boi morre simbolicamente.  

A Vaca surgiu como uma brincadeira, né? Do nada, como quem não queria 

nada [...] Tipo, ah, não tá mais no Boi? Tá muito gorda? Vai pra Vaca [...] 

acho que isso nem existia de fato, era mais uma brincadeira. É uma forma de, 

não sei [...] acho que fuga, não sei se seria a palavra, uma forma de a gente 

fazer mais uma brincadeira, porque tudo é motivo de brincar [...] e de uma 

forma não tão controlada, de ser assim ou assado, não, a gente vai, faz o que 

quer, brinca, ri, canta (Informante C). 

 

 A Vaca é ornamentada numa estética bem feminina: brincos grandes, colares, 

flor atrás da orelha.  Outro elemento bastante presente na brincadeira da Vaca é 

exatamente essa função estética, ou melhor, contra-estética, uma vez que a Vaca é, 

nesse sentido, o que Boi não é.  

A Vaca surgiu [...] o Boi seleciona as pessoas, né? Tem que ter um top pra 

dançar, tem que ter um corpo, tem que ter um aspecto bom, em relação ao 

físico. E a Vaca não, ela veio pra [...] olha, pode dançar quem quiser. Não 

tem negócio de feio, gordo, magro, não [...]. O boi você tem critérios e a 

Vaca veio pra chamar o povo pra [...], não tem dessa, pra brincar mesmo 

(Informante D). 
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 Essa perspectiva da contra-estética se reproduz também em termos de estrutura 

quando comparada a Vaca ao Boi. A maioria dos relatos expressou que a Vaca é uma 

farra e o Boi é uma coisa séria. O Boi tem caráter de pessoa jurídica, é algo organizado 

e que faz parte da cultura do Maranhão e a Vaca, por sua vez, é uma invenção feminina 

da família. A informante E, participante assídua da Vaca e que é brincante no Boi, 

relata:  

A estrutura da Vaca mesmo não tem toda essa estrutura do Boi [...] de 

brincantes, de coreografia. A Vaca é uma coisa mais livre, mais solta, a gente 

se diverte mais. Tu não te prendes àquelas coreografias, que tem que fazer, aí 

se canta, se dança, se brinca do jeito que se quer (Informante E). 

 

 Outro testemunho feminino dá ênfase à questão organizativa do Boi e o situa 

enquanto espetáculo. 

O que distingue o Boi da Vaca é que o Boi tem um preparo maior, uma 

preocupação maior com a indumentária, com a coreografia, está mais 

organizado, é um espetáculo, um show [...] a Vaca é um grupo que sai, que 

quer se divertir, sem preocupações de se tá bem para se apresentar, diferente 

do Bumba Boi hoje (Informante F). 

 

 A Vaca para existir precisa de muito pouco. Além da adesão já garantida dos 

participantes, precisa de um carro de som para acompanhar o cortejo pelas ruas e 

também de alguns poucos instrumentos. 

 Se por um lado a estrutura que coloca a Vaca na rua é mínima, o mesmo não se 

pode dizer do seu caráter participativo, outro elemento que sugere distinguir a Vaca do 

Boi, conforme explica o discurso abaixo. 

A Vaca é mais povão, entendeu? É mais pra tu tá ali curtindo, é mais 

participativa. O Boi é mais espetáculo, uma admiração [...] tu ficas lá olhando 

[...] se tu tiveres oportunidade tu vais lá e dança [...] mas tu te encantas muito 

de ficar ali! Se tu puderes ficar lá só sentada, olhando tu vais ficar!  Na Vaca 

tu tens mais é que tá lá [...] é um arrastão, quem quiser pode vir, todo mundo 

pode cantar, brincar e dançar do seu jeito não tem regras. No Boi já tem 

regras, tem toda uma linha que a gente tem que seguir, né? As pessoas já 

sabem que o Boi tem todo um roteiro, que tem o momento do guarnicê. O 

público só dança junto com o Boi na hora que o amo libera. Não tem nem 

uma corda marcando que tu não podes avançar, porque o primeiro momento é 

para curtir, admirar, depois é que junta todo mundo (Informante F).  

 

 Outro relato demarca essa distinção entre a Vaca e o Boi no tocante à 

participação. 

O Boi, hoje em dia, a gente fica mais naquela de admirar, sabe? De ficar 

olhando [...] e a Vaca é pra gente tá lá, no meio mesmo, e é muito diferente 

[...].A Vaca é a Vaca e não tem nem pretensão de ser algo mais controlado 

[...] não controlado no sentido de ser ruim, mas, sabe? Participa do jeito que 

quiser e tal [...] e o Boi a gente fica: ah, que bonito! Que legal! Que pessoal 

criativo! É nesse sentido [...] A Vaca é uma diversão, a gente diz: olha o que 
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fulano tá fazendo, olha que engraçado [...] olha, não sei quem tá cantando, 

poxa, que legal! É uma diversão de uma forma bem mais descontraída 

(Informante G). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A mídia provocou grandes impactos na vida familiar desde as primeiras gerações 

da família estudada, a exemplo do contato com as narrativas ficcionais e 

melodramáticas, como a telenovela, o Bumba-meu-boi e a Vaca Malhada. O consumo, 

cotidiano e processual, destas formas culturais favoreceu e construiu um repertório cuja 

matriz é o gênero melodrama.  

Nas duas maiores expressões populares (e popular-massiva) em que atualmente 

a família se encontra vinculada - o Bumba-meu-boi de Morros e a Vaca Malhada – 

verificam-se diversas situações no que concerne às relações de gênero. Assim, foi 

interessante perceber no cotidiano familiar como se estabelecem as relações entre 

homens e mulheres. Apesar do lúdico se fazer presente de forma determinante na 

brincadeira da Vaca, há uma questão de fundo que vem à tona em muitas de suas 

nuances. Sua própria denominação, Vaca Malhada, é um nome carregado de sentidos. 

As pessoas que integram a brincadeira, por exemplo, são chamadas de vacas. Ao mesmo 

tempo em que vaca é o feminino de (do) Boi, o adjetivo malhada remete à ironia de 

corpos não-malhados. O nome faz uma sátira ao culto do corpo, efetivamente presente 

no Boi, em especial nos corpos esculpidos dos/das seus/suas índios/as. 

A Vaca Malhada, ao construir sua enunciação, tem presente os sentidos já 

produzidos do Bumba-meu-boi da família e estes servem de referências para produzirem 

novos sentidos. Desse modo, os sentidos se localizam no passado e no presente, na 

medida em que recorrem a sentidos já produzidos (entre eles, a historicidade secular do 

Bumba-meu-boi) e a outros que estão sendo produzidos (as apresentações relativamente 

recentes da Vaca). A Vaca pode ser entendida como um texto cheio de significados no 

cotidiano dessa família. Um texto que perpassa e dialoga com outros textos sociais e 

com o universo simbólico da vida familiar. A concepção da Vaca sugere competência 

comunicativa e discursiva por parte das suas idealizadoras, especialmente no que diz 

respeito às suas condições no ambiente familiar e no contexto em que vivem. Assim, a 

Vaca é produção de sentido, negociação de espaços e gêneros. A “brincadeira” 

transgride ao desqualificar a concepção de gênero muitas vezes entendida como 

dominador/dominada, ou ainda, homem x mulher e não homem e mulher. Apesar de a 

Vaca ter o referencial do Boi, ela se constitui enquanto Vaca na diferença, em oposição 
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à constituição do Boi: a partir da ausência de indumentárias (sem fantasias), de 

coreografias pré-concebidas, de seleção para participar, da posse feminina do microfone 

(isto é, a voz de comando, a que se faz ouvir) e da produção das composições. Todavia, 

o paralelo não se dá somente entre o Boi e a Vaca. Se o Boi está, sobretudo para os 

homens (e para os atributos convencionados como masculinos) e para o ramo masculino 

da família, a Vaca Malhada está para as mulheres e para a participação mais efetiva do 

outro ramo familiar, representado pelo feminino. Enquanto o Boi representa 

simbolicamente a força masculina e a seriedade que o espetáculo requer, a Vaca 

representa a transgressão feminina através do lúdico.  

A Vaca Malhada simbolicamente representa um espaço micro, alternativo, de 

inclusão feminina e também geracional que transgride e, ao mesmo tempo, negocia as 

regras sociais, inclusive os papéis de gênero e as relações desiguais entre homens e 

mulheres que acontecem não somente no âmbito da família em questão, mas também na 

sociedade de um modo geral. A Vaca, vista desse modo, é também um protesto 

simbólico tal como acontecia nas feiras, na origem do melodrama. Parece-nos 

sintomático que a apresentação da Vaca aconteça exatamente no ritual da morte
7
 do Boi 

e no período da Semana da Pátria, quando o país comemora sua independência. 

Portanto, a dinâmica feminina expressa na Vaca não é vivenciada a partir da 

vitimização ou da unilateralidade, mas como uma estratégia – pautada no lúdico, no 

riso, na diversão e na criatividade – que enfrenta a diversidade, relativiza o poder 

masculino e coloca a “discussão” num lugar de disputa política, cuja relação de gênero é 

tensionada não a partir da perspectiva biológica, mas cultural
8
. Enfim, o que se verifica 

na proposição da Vaca é uma recusa explícita da ideia de dominação passiva. O lúdico 

sugere promulgar o que poderia ser possível, o que é desejável, refletindo o fato de que 

as expressões culturais de uma sociedade não se dão num vácuo sociológico, ou seja, a 

contingência do contexto no qual o objeto se encontra é determinado por condições de 

diferentes naturezas. Desse modo, ao articular a questão da significação à vida concreta, 

a Vaca adquire sentido por meio da linguagem e também pelos sistemas simbólicos em 

                                                           
7
 Ainda que se trate da morte, o ritual da morte do Boi remete à força e, à força masculina, dada a sua 

grande resistência de morrer no mourão. 
8
Entretanto, apesar dessas negociações no que diz respeito às questões de gênero que permeiam o Bumba-

meu-boi e a Vaca Malhada, é preciso que se resgate que historicamente o Bumba-meu-boi de Morros foi 

um dos primeiros bois de orquestra do Maranhão a ter a participação feminina em seus cordões, conforme 

já sinalizamos no capítulo teórico. Ver Marques (1997). 
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que é representada. Afinal, “nossas identidades são, em resumo, formadas 

culturalmente” (HALL, 1997, p.26). 

É possível exemplificar a partir da Vaca Malhada que, ao se configurar como 

uma releitura do Bumba-meu-boi de Morros,  pode ser considerada uma produção 

feminina, ou seja, as mulheres não se contentaram em ser “apenas” consumidoras do 

Bumba-meu-boi. Fazia-se necessário participar efetivamente com sua produção, 

inclusive demarcando as posições de gêneros vivenciadas. Dessa forma, a cultura se 

manifesta por meio do entretenimento demarcando não somente espaços de 

desigualdades e contestação, mas também valendo-se de estratégias de diálogo, 

expressas através de aspectos cognitivos, afetivos e lúdicos. A proximidade da família 

com o melodrama indica uma relação não somente no que concerne ao campo 

midiático, mas também às práticas sócio-comunicativas, uma vez que, ao produzirem 

cultura, estão produzindo sentidos consigo próprios e com outras pessoas. Em muitas 

práticas, a família sugere se reconhecer no melodrama (ou matrizes do melodrama 

podem ser reconhecidas na família).  

O melodrama se configurou um fenômeno dotado de grande impacto na vida 

familiar. Evidencia-se desse modo que o gênero melodrama constitui matriz 

privilegiada para o entendimento da identidade familiar desse grupo. Essas e outras 

questões contribuíram para corroborar o quanto a história dessa família encontra-se 

atravessada pelo melodrama, constituindo desse modo uma matriz cultural propícia para 

investigar a recepção de (tele) novela enquanto narrativa que se insere na vida familiar 

cotidiana. A telenovela como uma narrativa cultural que se manifesta não somente 

através das suas tramas, mas também como manifestação simbólica que, ao ser contada, 

o sujeito (e grupos) fala(m) de si mesmo(s), se reconhece(m) e se identifica(m) nos 

valores expressos pelos personagens em uma espécie de identidade cultural. Assim, o 

que atrai no melodrama, não é tanto o desfecho da narrativa, mas a encenação e as 

interações que se estabelecem a partir e por meio dele.  

O repertório da telenovela colabora na construção de representações sociais 

sobre a família, isto é, a visão de mundo das famílias é construída também a partir de 

repertórios da telenovela. Todavia, o que se revela mais instigante é a possibilidade dos 

sujeitos alargarem o mundo sem perder suas especificidades locais; aliás, são justamente 

suas referências de mundo que possibilitam suas percepções. Tais noções nos fazem 

perceber a mídia enquanto lugar de construção e de organização de processos sociais e 
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de acionamento da memória familiar. Cabe ressaltar essa capacidade do campo 

midiático de aglutinar experiências, uma vez que na sociedade contemporânea, para 

existir, há necessidade de se estar cada vez mais na mídia. É por meio dela que 

indivíduos e grupos percebem a si e aos demais e, por conseguinte, podem agir e 

distinguir-se em seu grupo. No entanto, a constituição dessa identidade não se realiza 

unicamente em um plano familiar, uma vez que ela é construída também no domínio 

social. É a partir do sentido objetivado por suas narrativas que a família constrói suas 

interpretações sobre o eu, o outro e o meio que a cerca.  

Foi relevante perceber a telenovela e o Bumba-meu-boi como narrativas que 

recriam as realidades familiares estudadas. De igual modo, percebe-se esses dois 

formatos narrativos, como estruturas paralelas, ambos de matriz melodramática, que 

comportam diversas formas de expressão artística, como o texto, a música, a dança, a 

imagem, etc. 
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A reconfiguração da recepção de telenovela em 

tempos de convergência midiática 

 

Mônica Pieniz
1
 

 

RESUMO: Este texto objetiva incentivar a discussão sobre a reconfiguração da recepção de 

telenovela. O enfoque teórico é composto por autores que tratam da mediação da tecnicidade, da 

midiatização e da convergência midiática – expressões recorrentes nos estudos da área de 

comunicação. O corpus que inspirou esta reflexão é composto por comentários sobre 

telenovelas no Twitter, pois este é um exemplo contemporâneo que demonstra o trânsito das 

audiências, na medida em que é possível ser receptor e emissor ao mesmo tempo A articulação 

de dados empíricos com conceitos que deem conta de explicar este cenário constitui-se em um 

grande desafio para a pesquisa de recepção diante do contexto da convergência midiática. 

 

Palavras-chave: recepção; telenovela; tecnicidade; convergência; midiatização. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Ao ter como base os estudos de audiência, este artigo objetiva a discussão da 

reconfiguração da recepção de telenovela a partir dos conceitos de mediação da 

tecnicidade (MARTIN-BARBERO, 2008; 2009), midiatização (FAUSTO NETO, 2008; 

2009; HEPP,2011; HJARVARD, 2008) e convergência midiática (JENKINS, 2008; 

JENSEN, 2010). O corpus que inspirou esta reflexão é composto por comentários sobre 
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as telenovelas “Passione”, “Insensato Coração” e ”Fina Estampa”
2
, exibidas no horário 

das 21h pela Rede Globo de televisão, entre os anos 2010 e 2011. A coleta foi feita na 

rede social on line Twitter
3
, de forma aleatória e registrada no programa ‘Adobe pdf’, a 

partir do filtro por hashtag (etiqueta gerada pelo uso do caractere ‘#’, a qual vira um link 

que permite filtrar os demais tweets que utilizaram a mesma etiqueta) com o nome da 

novela (#Passione, #InsensatoCoração e #Fina Estampa) abrangendo todos os meses de 

exibição. 

 A partir de uma leitura flutuante é possível expor alguns assuntos recorrentes 

nos comentários, a fim de compreender as diversas formas de relação com a telenovela 

existentes hoje no Twitter. Este é um exemplo de como acontece o trânsito das 

audiências, que intercalam papeis de emissão e recepção (OROZCO-GOMEZ, 2011). A 

correlação teórico-empírica se dá pelo entendimento de que os tweets representam uma 

forma diferenciada de recepção de telenovela, onde estes representam uma produção por 

parte dos receptores, como também uma interação pautada por um produto midiático em 

um espaço de rede social on-line.  

 

2. A RELAÇÃO ENTRE OS CONCEITOS  

Compreendemos a midiatização como uma das possíveis transformações em 

curso a partir da convergência midiática. E esta, por sua vez, como a parte mais visível e 

atual da tecnicidade - grande mediação dos processos sociais. Convergência midiática e 

midiatização como desdobramentos do patamar da tecnicidade como mediadora.  É 

importante detalharmos estes conceitos, na medida do possível neste texto. 

As mediações são uma espécie de estrutura incrustada nas práticas sociais 

cotidianas (MARTIN-BARBERO, 2004) das pessoas, as quais não necessariamente 

passam pela mídia, pois não dependem de tecnologias. Há muitas mediações fora da 

mídia, que não dependem dela e nem passam por ela, enquanto todo processo de 

midiatização é mediado, permeado por uma ou mais mediações, ou consequência de 

                                                           
 

3 Disponível em: http://twitter.com/# Acessado em: 14/05/11. Twitter é uma rede social e 

servidor para microblogging, que permite aos usuários enviar e receber atualizações pessoais 

de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como "tweets"). 
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mediações. Não há práticas midiatizadas sem alguma mediação, seja tecnológica, 

ritualística, de formato, de linguagens, dentre outras.   

Esta complexa trama envolvendo tecnologia, comunicação e cultura é tema de 

constante preocupação para os pesquisadores de mídia e sociedade. Foi esta 

problemática que fez Martin-Barbero repensar suas noções de mediação e seus mapas e 

atualizá-los, primeiro em 1998 – três anos após a popularização da web no Brasil - e 

depois em 2009, levando em conta, sobretudo, o sentido desta atualização. Primeiro, 

antes de 1998, a reflexão se punha dos meios às mediações e depois se inverte e volta 

aos meios, pois este é também reflexo do cultural e seu uso faz parte da vivência 

cotidiana. 

A cotidianidade familiar, a temporalidade social a competência cultural - três 

mediações fundamentais do primeiro modelo (1987), das matrizes culturais da 

comunicação - no qual os meios não aparecem como fator central – foram repensadas 

pelo autor e surge o mapa das mediações comunicativas da cultura. Neste aparecem 

relações constitutivas entre comunicação, cultura e política, expressadas por um eixo 

sincrônico e outro diacrônico. Neste a relação se dá entre Matrizes Culturais (MC) e 

Formatos Industriais (FI). E naquele, entre Lógicas de Produção (LP) e Competências 

de Recepção ou Consumo (CR). MC está ligado a LP por mediação das 

institucionalidades, enquanto que se liga à CR por formas de socialidade. Já CR está 

ligada a FI pela mediação da ritualidade e a tecnicidade liga esta à LP. Após este mapa, 

surge também o das mutações culturais (MARTIN-BARBERO, 2009), onde a 

tecnicidade continua presente, junto da ritualidade, cognitividade e identidade. 

Como já discutido, há muitas mediações além da tecnologia. Entretanto há, sim, 

possibilidades de novos usos sociais dos meios, que propiciam uma lenta formação de 

novas esferas do público, com novas formas de imaginação e criatividade social. Aí os 

jovens, com sua empatia cognitiva com a língua das tecnologias podem causar rupturas 

e transformações político-culturais, com novas maneiras de estar juntos (MARTIN-

BARBERO, 2008). 

A tecnicidade - mediação a priori nesta pesquisa - significa a capacidade de 

inovação dos formatos industriais e das formas de receber mensagens midiáticas. Ela é 

“[...] menos assunto de aparatos do que de operadores perceptivos e destrezas 

discursivas” (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 18). Aí também já temos indício da 

preocupação do autor com a convergência midiática, quando afirma: “a estratégica 
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mediação da tecnicidade se delineia atualmente em um novo cenário [...] não só no 

espaço das redes informáticas como também na conexão dos meios – televisão e 

telefone – com o computador” (MARTIN-BARBERO, 2008, p. 19). 

A tecnicidade adquiriu diversas formas ao longo das condições comunicacionais 

de cada tempo. Contemporaneamente, ela é percebida com mais impacto pelo processo 

de midiatização alavancado pela convergência.  

 

A estratégica mediação da tecnicidade se coloca atualmente em um novo 

cenário, o da globalização, e em sua conversão em conector universal do 

global (Milton Santos). Isso se dá não só no espaço das redes informáticas 

como também na conexão dos meios – televisão e telefone – com o 

computador, restabelecendo aceleradamente a relação dos discursos públicos 

e os relatos (gêneros) midiáticos com os formatos industriais e os textos 

virtuais. As perguntas abertas pela tecnicidade apontam para o novo estatuto 

social da técnica, ao restabelecimento do sentido do discurso e da práxis 

política, ao novo estatuto da cultura e da estética (LOPES, 2011, p.411). 

 

Esta conexão entre diferentes meios que se dá pela convergência representa uma  

mudança  no  modo  como  encaramos  nossas relações com a mídia. Conforme Henry 

Jenkins (2008), o qual popularizou o tema, estamos realizando essa mudança por meio 

de nossas relações com o que é cotidiano, e as habilidades que adquirimos nessa prática 

têm implicações no modo como aprendemos,  trabalhamos,  participamos  do  processo 

político e nos conectamos com pessoas de outras partes do mundo. Inteligência coletiva, 

convergência e participação são parte de uma realidade a partir da web. 

A convergência das mídias é mais do que apenas uma mudança tecnológica. 

A convergência altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, 

mercados, gêneros e públicos [...] a convergência refere-se a um processo, 

não a um ponto final. Não haverá uma caixa preta que controlará o fluxo 

midiático para dentro de nossas casas. Graças à proliferação de canais e à 

portabilidade das novas tecnologias de informática e telecomunicações, 

estamos entrando numa era em que haverá mídias em todos os lugares 

(JENKINS, 2008, p. 41). 

   

Klaus Jensen (2010) expõe a convergência midiática engendrada no tecido 

social. Para ele há três degraus na comunicação hoje: a interpessoal face a face, a 

massiva e a mediada tecnologicamente que é a chamada mídia digital - a qual permite a 

comunicação “one-one”, “one-much” and “much-much”. Estas formas retomam o oral, 

perpassam o massivo e instituem uma nova forma de comunicar, onde antes os agentes 

tinham as limitações da comunicação comunitária, hoje têm em seu próprio espaço 
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midiático, com potencial de ativismo em maior escala, denúncia, ou simplesmente de 

entretenimento e socialidade - mas com certeza com poder de emissão além da sua rede 

social off line.  

Conforme Orozco Gómez (2011), este momento se configura pela mudança 

social no papel ou status das audiências, a qual já se percebe entre os setores sociais 

tecnologicamente avançados e se manifesta em um trânsito. É uma mutação de 

audiências a usuários, a prosumidores, pois as possibilidades que as novas telas 

permitem transcende a mera relação simbólica com elas. Entretanto, de acordo com o 

autor, a atuação destes prosumidores não necessariamente é crítica, reflexiva, criativa e 

parte da inteligência coletiva, apensar de ter potencial para isso
4
. 

Esse trânsito possível e desejável de receptores a produtores e emissores é talvez 

uma das mudanças sociais mais significativas hoje em dia. E será, cada vez mais, 

também o epicentro de outras mudanças - no estar como espectadores, na conformação 

e negociação de identidades e, finalmente, na produção informativa e cultural - o que 

propriamente seria uma cultura de participação. É um trânsito de audiências 

espectadoras e receptivas, embora não irremediavelmente passivas - pelo menos não 

sempre - a audiências produtoras - embora não necessariamente criativas ou críticas 

(OROZCO GOMÉZ, 2011). Não podemos pensar em comparar o poder de atuação de 

um produtor massivo com um prosumer, da mesma forma que não podemos 

desconsiderar a relevância do novo cenário de atuação das audiências. 

Conforme Thomas Tufte (2012, p.6)
5
 “por um lado conceitos como prosumers, 

produtores e noções similares indicam a divisão entre tradicionais dicotomias dentro da 

linha clássica e da lógica da comunicação. Um consumidor é também um produtor”, 

                                                           
4
 Parte desta audiência, que recebe e emite ao mesmo tempo, supõe-se, é pertencente à geração Y que 

Tapscott (2010) trata como a primeira geração global do mundo, a qual, pelas questões econômicas e 

midiáticas, cresceu com acesso a bens semelhantes - apesar das diferenças culturais em cada parte do 

planeta. Além disso, é tida como a primeira geração que teve algo a ensinar para os mais velhos 

justamente pelo manejo das tecnologias e sua desmistificação para as demais gerações. As reformulações 

cognitivas desses jovens que fizeram parte de uma revolução rápida na educação, política e nas 

organizações burilou as pesquisas na área da comunicação e necessita de atenção e pesquisa empírica para 

não cairmos em utopias e nem mesmo em distopias, mas sim buscarmos um viés crítico diante dos rumos 

que as gerações pós Y, a Z ou “next” já estão propiciando, principalmente no que tange às mudanças nos 

modos de receber, interagir e produzir conteúdos midiáticos. Entretanto, este tipo de divisão geracional é 

criticada por Ponte (2010), pois as diferenças entre as faixas etárias dependem de diversos fatores de um 

contexto sócio-histórico específico. Neste projeto não temos  como critério um recorte geracional, apesar 

de suspeitarmos que a maioria dos tuiteiro autores dos tweets que compõe o corpus sejam jovens 

brasileiros. 
5
 Original: On one hand, concepts as prosumer, produser and similar notions indicate the breakdown 

between traditional dichotomies within the classical line and logic of communication. A consumer is also 

a producer, and more generically: a user of the media can also produce media content themselves. 
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pois os usuários de mídia também podem criar seus próprios conteúdos. Pesquisar as 

mídias sociais tanto oferece uma extensão para as práticas já utilizadas diante dos meios 

de comunicação, como também a possibilidade de novas dinâmicas que são um desafio 

para a ordem social estabelecida.  

Há muitas formas de engajamento civil, e podemos perceber a atuação da 

audiência no twitter como uma atividade que tem potencial para diversos fins. A 

atuação dos prosumers na criação de conteúdos on line é analisada por Drotner e 

Schrøder (2010, p. 1)
6
,  

 

Mídia social é uma forma de abreviação muitas vezes empregada a estes 

aplicativos e ferramentas, que propicia o potencial para os usuários  

moldarem e compartilharem conteúdos e socializar através do tempo e do 

espaço. Entre as mídias sociais mais difundidas para gerar e comunicar 

conteúdos estão as wikis, sites de redes sociais para “amizade”, como o 

Facebook, sites de compartilhamento de mídia, como o You Tube, e os sites 

de microblogging como o Twitter. Muito tem sido feito do potencial social 

revolucionário aproveitado pelos utilizadores das mídias, como mudança 

educacional, novas formas de participação cívica e cidadania virtual e a 

formação de novos modelos de negócios e mercados (tradução nossa). 

 

Um ponto chave na investigação presente e futura sobre as interações com as 

telas aponta para a exploração, mostra e compreensão de como estas novas opções de 

estar e ser audiência repercutem e transformam também os modos de conhecer, 

aprender e transcender na sociedade em rede. Audiências inerentemente cross 

mediáticas (SCHRØDER, 2010) trazem novos desafios na era da Internet com 

audiências em processo de mudança - de audiências massivas para audiências 

interativas diante da convergência (LIVINGSTONE, 2003; 2004). 

Esta convergência de fatores sócio-tecnológicos, de acordo com Fausto Neto 

(2008), difundidos segundo lógicas de ofertas e de usos sociais produziu - sobretudo nas 

três últimas décadas - profundas e complexas alterações na constituição societária, nas 

suas formas de vida e interações. Ocorre a disseminação de novos protocolos técnicos 

na sociedade, os quais são apropriados pela parte que tem mais acesso à tecnologia, o 

que intensifica os processos que vão transformando tecnologias em meios de produção, 

circulação e recepção de discursos. E mesmo que ainda na minoria da população, esta 

                                                           
6
 Original: “Social media is the shorthand often applied to these applications and tools, which hold the 

potential for users to shape and share content and socialize across time and space. Among the most 

widespread social media to generate and communicate content are wikis, social networking sites for 

'friending' such as Facebook, media sharing sites such as You Tube, and microblogging utilities such as 

with Twitter. Much has been made of the revolutionary social potential harnessed by users of social 

media, from educational turnaround, to new forms of civic engagement and virtual citizenship and the 

formation of novel business models and markets” (DROTNER & SCHRØDER, 2010). 
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apropriação vem aumentando constantemente e também reconfigurando 

processualmente as práticas sociais. 

Poderíamos falar em minoria crescente, pois hoje a conexão na web já é 

realidade para muitos, o que antes era impensável. A exemplo dos milhões   imigrantes  

colombianos, citado por Martin-Barbero (2009), que estão nos Estados Unidos e na 

Espanha utilizando o chat e o blog, assim também como a chamada “Primavera Árabe” 

discutida por Tufte (2012). Eles estão usando tudo, diz Martin-Barbero, “então, do quê 

estamos falando? É daqueles que têm menos posses, que pensávamos que demorariam 

séculos para se conectar e já estão conectados, e com uma enorme criatividade, porque 

isso permite novas formas de comunicação familiar e cultural” (2009b, p.148).  e, 

acrescentamos, de reinvindicação sócio-política. 

A quantidade de pessoas com acesso às tecnologias cresceu mais do que o 

esperado, a brecha, portanto, está aumentando. Há aí uma relevante inclusão simbólica. 

Neste cenário emergente a partir da relação dos sujeitos com a mídia pode-se trabalhar 

com dois universos teóricos distintos. O que se denomina de “sociedade midiática” e o 

que se denomina de “sociedade em vias de midiatização”.  

Hoje, entretanto, co-habitando com a “sociedade midiática”, onde os meios 

tradicionais  massivos continuam com um grande poder, emerge uma “sociedade em 

vias de midiatização”. Nesta, os meios são tidos como ambiência, além da visão de 

canal que prevalecia na “sociedade midiática”. Esta midiatização ocorre quando nem 

tudo precisa passar pelo campo midiático tradicional para se legitimar. Receptores e 

organizações tem seu próprio espaço de circulação de informações.  

Entendemos a midiatização como uma característica da condição 

comunicacional de nosso tempo e esta não anula, mas incorpora outras dimensões 

anteriores em um continuum, onde cada estado de ser e estar como audiência - sem 

contrapor-se com outros - se soma como possibilidade dentro do comunicativo, de 

acordo com Orozco Gómez (2011).  A partir desta nossa compreensão e diante da 

produção de pesquisa com a ideia de midiatização, percebemos diferentes âmbitos de 

inserção do conceito.  

Há pesquisas que compreendem a midiatização como um meta-processo, a estas 

denominamos como abordagem de macro nível, como o trabalho de Krotz ((2007;2009) 

é o autor que entende a midiatização como um meta-processo. Teorias assim discutem 

mudanças de longo prazo, são construções conceituais que descrevem panoramicamente 
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as transformações. O termo meta-processo acompanha o processo do processo que 

influencia o desenvolvimento social e cultural da humanidade no longo prazo.  

 A partir disso há um meso nível, onde estão estudos que relacionam as 

diferentes instituições e campos sociais, as quais parecem ter presença majoritária. 

Neste grupo percebemos autores como Fausto Neto (2008), Braga (2012) e Hjarvard 

(2008).  O primeiro deles acredita que as mídias deixaram de ser apenas instrumentos a 

serviço da organização do processo de interação dos demais campos, e se desdobram 

numa realidade mais complexa em torno da qual se constituiria uma nova ambiência 

“Neste contexto, as mídias não só se afetam entre si, se inter-determinando, pelas 

manifestações de suas operações, mas também outras práticas sociais, no âmago do seu 

próprio funcionamento “(FAUSTO NETO, 2008, p.92). 

Hjarvard (2008) se alinha a esta concepção na medida em que enfatiza o caráter 

institucional da midiatização. Ele destaca dois pontos a serem considerados: analisar a 

relação da mídia, enquanto instituição, com outras instituições, e ver a midiatização 

apenas como uma forma de captura da institucionalização da mídia. A midiatização, 

nesta concepção, é um processo onde a sociedade se torna dependente da lógica 

midiática. Há aí uma dualidade: a mídia tem se integrado na operação de outras 

instituições sociais e, enquanto isso, os próprios meios se tornam instituições com as 

suas próprias regras. 

Ainda nesse sentido, que denominamos de meso nível, voltado para a relação 

entre instituições, Braga (2012) aborda os circuitos e a circulação do midiático, o que 

implica num cruzamento dos campos sociais. O autor afirma que ao mesmo tempo em 

que a questão comunicacional se torna presente e fundante para a sociedade, os 

processos sociais se midiatizam – no sentido de tomar iniciativas midiatizadoras. A 

sociedade dos meios contava com uma autonomia relativa da mídia em relação aos 

demais campos sociais, enquanto que a sociedade da midiatização revela zonas de 

afetação nos demais campos sociais. Há uma diversificação dos modos como se interage 

na sociedade.  

Na visão de micro nível, visualizamos autores com uma linguagem mais 

próxima dos trabalhos empíricos. A relevância dos contextos sociais e culturais e a 

relação com a ideia de mediações de Martin-Barbero, parece ser um estar mais clara no 

trabalho de Hepp (2011). Quantitativamente, este autor entende que a midiatização 

implica em ‘mais’ tecnologias, meios e formas de apropriação, com mudanças no 
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tempo, espaço, nível social e interações. É um processo sinérgico de dispersão dos 

meios – o que iria ao encontro da ideia de convergência, já comentada.  

 Qualitativamente, entretanto, há as forças de moldagem da mídia: quando a 

forma de comunicação muda com o meio ou quando o meio muda em função das 

mudanças nas formas de comunicar/interagir – como no caso da telenovela. Os meios 

estruturam e são estruturados. E aí precisamos ter cuidado para compreender como a 

midiatização se concretiza em vários campos – mudança no papel de ‘receptor’ para 

‘produtor’, não mais tão silencioso (HEPP, 2011). 

 

[A] Mídia [...] exerce certa "pressão" na forma como comunicamos. A 

televisão, por exemplo, pelo menos como na sua forma atual, tem a 'pressão' 

para apresentar algumas ideias de um modo mais linear e com uma 

determinada apresentação visual. Materiais impressos, para dar outro 

exemplo, faz com que seja possível desenvolver argumentação mais 

complexa, pois podem ser lidos mais lentamente e oferecem a possibilidade 

de formas complexas de texto estruturante (e em especial: com um maior 

grau de auto-controle). E o telefone móvel, como um último exemplo, torna 

possível ficar em conectividade  permanente com um grupo de pessoas e ao 

mesmo tempo estar em movimento - e exerce uma certa "pressão" para fazer 

isso. No entanto, todos estes exemplos demonstram também que este não é 

um "efeito" direto da "estrutura material" da mídia. Forças de moldagem da 

mídia apenas se tornam concretas em diferentes formas de mediação - ou 

seja: através de certas formas de comunicação (HEPP, 2011, p. 11 tradução 

nossa)
7
. 

 

As forças de moldagem se concretizam em diferentes formas de comunicação. 

Existem especificidades em cada meio as quais são produzidas pela ação humana e seus 

diferentes contextos (e, portanto, não são decorrentes da lógica midiática, mas das 

formas de apropriação). É preciso dar atenção a estas contextualizações de muitos 

níveis. Temos que analisar as forças de moldagem dos meios sempre em sua rede de 

ação humana, comunicativa. A especificidade dos meios só pode ser percebida no seu 

contexto de apropriação – e aí vemos contemplada a ideia das mediações de Martin-

Barbero. Hepp (2011) quer, portanto, investigar a relação entre as mudanças dos meios 

de comunicação e mudança sociocultural. 

                                                           
7
 Original: Media as such exert a certain ‘pressure’ on the way we communicate. Television, for example, 

as least in its present form, has the ‘pressure’ to present certain ideas in a more linear mode and with a 

suitable visual presentation. Print, to take another example, makes it possible to develop more complex 

argumentation as it can be read more slowly and offers the chance of complex ways of structuring text 

(and especially: with a higher degree of self-control). And the mobile phone, as a last example, makes it 

possible to stay in ongoing communicative connectivity with a group of people while being on the move – 

and exerts a certain ‘pressure’ to do this. However, all these examples also demonstrate that this is not a 

direct ‘effect’ of the ‘material structure’ of the media. Moulding forces of the media only become 

concrete in different ways of mediation – that is: via certain forms of communication. 
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A força de moldagem da mídia propicia novas formas de relação com a 

telenovela e essa visão teórica de Hepp (2011) parece ir ao encontro da ideia de 

mediação de Martin-Barbero (2008) e a epistemologia do trânsito de Orozco (2011). O 

Twitter é fruto das mudanças sociais ao mesmo tempo em que gera mudanças também. 

A recepção compartilhada e midiatizada é fruto da apropriação tecnológica e as 

mudanças no receptor também são a causa das mudanças tecnológicas. Há uma afetação 

mútua entre produção e recepção no contexto dialético que explica a midiatização neste 

ponto. 

 

3. ASSUNTOS RECORRENTES NOS TWEETS SOBRE 

TELENOVELA 

As forças de moldagem do Twitter condicionam certas formas de interação. O 

curto espaço para mensagens pode incentivar uma maior quantidade de tweets e a 

dinamicidade no meio. O uso de hashtags permite filtrar temáticas em tempo real. E, 

ainda, a não necessária reciprocidade entre seguir’ e ser ‘seguido’ remete a um ambiente 

onde é preciso optar por formas diferentes de interações o tempo todo. O numero de 

seguidores, por exemplo, pode ser um motivo do uso intenso da ferramenta, a fim de 

manter e captar a atenção do próprio público, o que pode denotar certa notoriedade, 

fama, respeito, confiança dos demais tuiteiros. 

O corpus que inspirou esta discussão é decorrente do filtro por hashtag com o 

nome da telenovela, como explicado no início do texto. A partir de uma leitura flutuante 

foi possível perceber diferentes conteúdos, os quais nos dão informações acerca de, pelo 

menos, três aspectos, que podem, em muitos momentos, se entrecruzarem: o cotidiano 

do receptor em relação à telenovela e a forma de recebê-la, com suas especificidades; a 

trama da novela e sua competência em relação ao gênero, e suas subdivisões; o 

gerenciamento do assunto no Twitter e suas diferentes estratégias. De modo mais 

específico: 

Os tweets que tratam do cotidiano expressam a rotina do receptor e as atividades 

paralelas ao ato de assistir telenovela ou ler sobre isso no twitter. Junto disso, 

geralmente, há a informação quanto a forma de receber a trama, se estão assistindo na 

televisão, no celular, na internet ou o compartilhamento de links com os capítulos na 

íntegra, por exemplo. 
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Já os tweets que são sobre telenovela em si podem envolver diversas  pautas 

específicas. Opiniões sobre personagens, cenário, figurino, enredo, erros de gravação, 

temas polêmicos são os assuntos mais frequentes quando o foco é na novela que está 

sendo assistida. Mas há também comparações com outras novelas, outros personagens, 

atores em suas diferentes atuações, criação de perfis falsos geralmente voltados para o 

humor. A discussão do gosto do brasileiro pelo gênero em si e das características gerais 

presentes em todas as telenovelas estão, igualmente, presentes. 

Além destas informações cotidianas e voltadas para telenovela há um grupo de 

tweets que apresentam o interesse de discutir o gerenciamento de informações no 

próprio espaço do Twitter.  Há perguntas visando interação com os demais tuiteiros de 

modo geral e também a citação de outros perfis, direcionando a mensagem. A discussão 

sobre os TTs (trend topics, assuntos mais comentados), onde as telenovelas estão 

frequentemente, também ganha espaço. 

No caso de utilizar o software Nvivo9, por exemplo, há dois caminhos básicos 

para verificar conteúdos. O primeiro pode ser através da frequência de palavras, uma 

contagem das expressões mais recorrentes no corpus, o que propiciará uma lista 

quantitativa e, a partir desta, a possibilidade de ver a que se referem estas palavras mais 

utilizadas. Por exemplo, palavras que indicam nome de personagens geralmente 

aparecem no começo da lista decrescente e podem estar relacionadas com as categorias 

da leitura flutuante como a categoria ‘telenovela’, por exemplo.  

Uma segunda opção básica oferecida pelo corpus é a busca textual onde 

podemos incluir palavras relacionadas a alguma categoria verificada a fim de que o 

programa mapeie o contexto em que estão inseridas. Por exemplo, as expressões ‘jantei, 

jantando, jantar’ que com estão associadas aos tweets que se referem ao cotidiano do 

tuiteiro em relação à telenovela. Assim teremos como trabalhar de forma mais 

otimizada com um grande corpus, buscando verificações de quantidades e tendências 

nos tweets. 

Diante desta breve descrição de assuntos presentes no corpus percebe-se a 

diversidade das formas de apropriação do Twitter e da relação histórica com a 

telenovela. Diante das forças de moldagem do meio e de seu uso abre-se um leque de 

possibilidades, informações, representações. Algumas manifestações são críticas e 

parecem intencionar um debate de cunho mais político. Outras formas de expressão 



 
 

249 
 
 

conotam apenas aspectos de humor e busca de interação.  Diversas intenções e 

mediações estão permeando este material e são os estudos que articulam teoria e dados 

empíricos que poderão dar um panorama da situação de trânsito destas audiências. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste texto procuramos refletir sobre a situação contemporânea das audiências 

levando em conta os conceitos de tecnicidade como mediação, convergência midiática e 

midiatização, inspirados nos tweets sobre telenovela. O imbricamento entre estes 

conceitos permite refletir sobre aspectos teóricos presentes na produção da área de 

comunicação atualmente. Os estudos que levam em conta o trânsito das audiências têm 

o grande desafio de detalhar este novo cenário, com base em dados empíricos. 

Aqui a inspiração para a discussão veio do ato de twittar e dos tweets. Este é 

apenas um exemplo, em meio a muito outros como as postagens em blogs, no Orkut e 

no Facebook. Uma breve leitura flutuante nestes espaços permite ver fenômenos da 

sociedade em vias de midiatização, onde as tradicionais conversas de cafezinho estão 

compartilhadas na web, com os mais diversos enfoques, objetivos e consequências. 

Aprofundar a análise destes espaços parece ser o próximo passo para a pesquisa de 

recepção. 
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RESUMO: O objetivo do texto é investigar as apropriações das representações de gênero na 

telenovela a fim de compreender as estruturas de sentimento sobre a infidelidade que incidem 

nas percepções de mulheres das classes populares e classes altas de diferentes gerações. Para se 

chegar ao tema da infidelidade são tomadas, sob perspectiva teórica e empírica, questões 

envolvendo os relacionamentos, o casamento e a sexualidade, e suas articulações com a 

construção do feminino e as narrativas postas em circulação pelas telenovelas.  
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Compreende-se que as atuais representações de gênero nas telenovelas atribuem 

às personagens femininas modelos que vão além da mãe de família e dona de casa e 

aproximam-se da realidade de uma dupla jornada de trabalho, da chefia do lar, da troca 

de parceiros ao longo da vida e da maior liberdade sexual. Ao mostrar a traição, a 

telenovela também leva a pensar sobre a questão, impondo em sua estrutura 

melodramática representações capazes de alcançar de um lado uma posição de 
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resistência e de outro de pertencimento ou identificação a uma dada situação 

conflituosa. 

Uma das mais “belas” traições da telenovela brasileira foi escrita por Glória Perez 

e dirigida por Jayme Monjardim em ‘O Clone’: depois de estar casada com Said (Dalton 

Vigh), Jade (Giovanna Antonelli) acaba traindo o marido com Lucas (Murilo Benício), 

seu grande amor. Hoje, um dos casos mais comentados pela população brasileira é o 

personagem Cadinho interpretado pelo ator Alexandre Borges na novela Avenida 

Brasil, escrita por João Manuel Carneiro. O personagem mantém dois casamentos por 

muitos anos com Verônica (Débora Bloch) e Noêmia (Camila Morgado). Não suficiente 

com a relação entre duas esposas, Cadinho arruma uma amante com quem se casa, 

Alexia (Carolina Ferraz). O personagem escrachado de Alexandre Borges mantém 

relações com três mulheres ao mesmo tempo. As relações humanas estão se 

modificando, e a infidelidade está sendo o pivô central dessas mudanças. Outro exemplo 

dessa mudança de prática social foi a minissérie Aline, adaptação dos quadrinhos de 

Adão Iturrusgarai: uma jovem adolescente vive com dois namorados.   

Como pano de fundo para a questão nas telas, há a vida real. Quem não se lembra 

das grandes traições que vieram à tona pela imprensa como o caso do Príncipe Charles? 

Depois de 15 anos casado com Lady Di, foi flagrado com a amante Camilla Parker, o 

casamento chegou ao fim e no ano de 2005 o Príncipe acabou se casando com a amante. 

A Princesa Stéphanie de Mónaco sofreu a dor da traição um ano após se casar com seu 

guarda-costas Daniel Ducruet. E nem a maior potência mundial deixou de ser abalada 

pelo escândalo sexual Monica Lewinsky. O presidente americano Bill Clinton matinha 

relações íntimas com a estagiária da Casa Branca e acabou sendo acusado de perjúrio.  

Outro caso famoso e recente foi à traição de Kristen Stewart com o diretor Rupert 

Sander. Kristen era namorada de Robert Pattinson, protagonistas do filme Crepúsculo. 

A jovem atriz foi flagrada aos beijos com o diretor, pouco tempo depois as imagens da 

traição de Kristen estavam estampadas nos principais tabloides especializados em 

celebridades.  

A infidelidade também chegou às redes sociais. Sucesso na Europa, o site 

espanhol Gleeden
5
 é a primeira rede social para relações extraconjugais. Com quase um 

milhão e meio de usuários de todo mundo, o site oferece segurança e anonimato da 

identidade de quem quiser se cadastrar. O cadastro é muito simples como em qualquer 
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outra rede social: construção de perfil, álbum de fotos, preferências do sexo oposto, 

hábitos de vida e gosto cultural. As principais revistas do mundo como Elle, 

Cosmopolitan, La Vanguardia além de jornais como El País e BBC Mundo já fizeram 

menção ao site espanhol.  

Em julho (2012) o portal R7
6
 anunciou a chegada do Ohhtel.com

7
 no Brasil, uma 

versão dos sites estrangeiros para pessoas que queiram manter relações fora de seus 

casamentos. A mensalidade é cobrada a partir do desejo do usuário de querer interagir 

com perfis privados e pode variar de R$ 50,00 e R$ 70,00. Outro nicho de mercado 

crescente sem ser percebido é o das investigações particulares. Cerca de 80% do serviço 

de detetives particulares gira em torno da infidelidade.  

A partir desse cenário, que mescla casos da vida real e casos ficcionais, o trabalho 

é calcado na inter-relação entre a cultura e a mídia, buscando o aporte dos Estudos 

Culturais para sua fundamentação de base. Como grande operador teórico-metodológico 

elege-se o conceito ou hipótese de estrutura de sentimento, formulada por Raymond 

Williams, que permite tensionar as estruturas de traição padronizadas pela telenovela e 

o sentimento, a experiência vivida ou sentida por projeção pela audiência.  

 

2. APORTES: TELENOVELA E ESTRUTURA DE SENTIMENTO 

A televisão aberta mostra-se um meio de comunicação complexo, que se 

desdobra em uma visada mercadológica ao passo que assume a responsabilidade de 

exibir e construir o mundo, informando, entretendo e educando o telespectador. 

Criticada por oferecer um conteúdo espetacularizado e, por vezes, sensacionalista, a 

televisão assume importante papel uma vez que se torna uma vitrine alocada no espaço 

privado das residências: “a TV se mescla aos objetos de decoração das salas e 

transforma-se ela mesma em adorno [...], mais do que mero adendo ao espaço físico, a 

televisão incorpora-se rapidamente ao imaginário dos usuários” (SILVA; ANDRADE, 

2006, p.153). 

Um dos programas televisivos que mais contribuem para o estudo da identidade 

cultural é a telenovela. Como expõe Borelli (2001), a televisão e as telenovelas 

fundamentam uma nova ordem, ou seja, está presente na vida das pessoas adentrando 
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suas casas, desenhando novas imagens, propondo novos comportamentos e 

consolidando padrões de narrativa, tanto para os modelos clássicos e cultos quanto para 

as tradições populares.   

Conforme Borelli (2005), a telenovela já constituía um produto marcante na 

história da televisão brasileira, antes mesmo da criação da Rede Globo, em 1965. A 

autora relata que a origem das telenovelas é atribuída aos folhetins publicados pela 

imprensa no século XIX, às radionovelas que ganharam força no Brasil e na América 

Latina, e às soap operas norte-americanas. 

O melodrama é a base ficcional já tradicionalmente instituída e instituinte nas 

telenovelas brasileiras. A esse padrão, mesclam-se a comicidade, o erotismo, o 

fantástico e a aventura. Neste trabalho, faz-se importante pontuar tais territórios 

ficcionais na perspectiva das relações e conflitos amorosos, onde se desenvolvem as 

tramas da infidelidade.  

 

O que se vê então é que, a partir da mescla dos territórios de ficcionalidade, o 

erotismo se faz presente, pondo em cena suas arguciosas artimanhas de 

desejos, sentimentos, prazeres sexuais, os quais permeiam as relações dos 

personagens. [...] Portanto, as narrativas eróticas possuem um jeito 

diferenciado de ser: fragmentado, pulverizado em quase todos os cantos das 

telenovelas (BORELLI et al, 2009, p.73) 

 

Para Hamburger (2005, p.73), a telenovela “é dos raros textos consumidos por 

cidadãos pertencentes às mais diversas classes sociais, um repertório privilegiado para 

medir diferenças”. A autora afirma que ao assistir telenovela, pressupõe a noção de que 

se está exercendo um ritual compartilhado por milhares de outros telespectadores, dos 

mais variados segmentos sociais. Percebe-se então, que a telenovela firmou-se de tal 

modo na sociedade brasileira que passou a fazer parte da vida dos telespectadores, além 

de ditar padrões de beleza, de representar a mulher brasileira e estabelecer formas de 

consumo e comportamento. 

 

2.1 Estrutura de sentimento 

Williams (1979) propõe que a complexidade de uma cultura se encontra tanto em 

seus processos e definições sociais – instituições, tradições e formações – quanto nas 

inter-relações dinâmicas de elementos historicamente variados e variáveis. Nisso, o 

autor reconhece que uma dada cultura é resultado de um sistema cultural: traços e 

características que se mantém estáveis, mas que também sofrem variação ao longo do 

tempo. 
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Para pensar essas noções, Williams (1979) admite os conceitos de residual, 

dominante e emergente, os quais emprestam à cultura entendimento de um lugar de 

encontro entre passado e futuro, corporificados e modificados no presente.  

 

O residual, por definição, foi efetivamente formado no passado, mas ainda 

está ativo no processo cultural, não só como um elemento do passado, mas 

como elemento efetivo do presente. Assim, certas experiências, significados e 

valores que não se podem expressar, ou verificar substancialmente em termos 

da cultura dominante, ainda não vividos e praticados à base do resíduo - 

cultural bem como social - de uma instituição ou formação social e cultural 

anterior (WILLIAMS, 1979, p.125). 

 

O componente dominante refere-se a tudo que é residual e que foi incorporado em 

grande parte à cultura dominante. E o emergente designa o movimento de algo novo, 

nunca uma questão de prática imediata, mas um processo. 

 

Na verdade, depende crucialmente de descobrir novas formas ou adaptações 

da forma. Repetidamente, o que temos de observar é, com efeito, uma 

emergência preliminar, atuante e pressionante, mas ainda não perfeitamente 

articulado, e não o aparecimento evidente que pode ser identificado com 

maior confiança (WILLIAMS, 1979, p.129). 

  
Para pensar o emergente, Williams (1979) propõe a estrutura de sentimento. 

Sentimento, pois o interesse está, justamente, nos significados e valores vividos e 

sentidos ativamente, e estrutura alude a uma prática, elementos exteriores, como a 

estrutura social, política e econômica, “como uma série, com relações internas 

específicas, ao mesmo tempo engrenadas e em tensão” (WILLIAMS, 1979, p.134). 

Assim, “a estrutura de sentimento é a articulação de uma resposta a mudanças 

determinadas na organização social” (CEVASCO, 2001, p.153).  

O elemento residual relacionado à infidelidade pode ser verificado através das 

narrativas nas telenovelas, as quais, em geral, repercutem velhas fórmulas em seus 

enredos e reproduzem, com algumas modificações, seus personagens-tipo. Coiro 

Moraes (2008) resgata as personagens-tipo desde o folhetim até a telenovela e mostra 

que os modelos de feminilidade presentes nas tramas são, em parte, fruto da reprodução 

de estereótipos folhetinescos, mas, também, não repercutem exatamente os mesmos 

padrões de outrora. As personagens femininas aproximam-se de atitudes 

contemporâneas, com maior liberdade sexual e inserção no mercado de trabalho, e o 

mocinho na telenovela expõe seus sentimentos, não precisa ser necessariamente o 

“machão durão”, e preserva sua aparência física. 
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A partir do estudo de Coiro Moraes (2008) se compreende que a infidelidade 

geralmente é mostrada junto a personagens com caráter duvidoso, com forte tendência a 

vilania. Em alguns casos, os personagens de boa índole se tornam infiéis a partir da 

investida dos vilões ou de personagens secundários. Já o caráter emergente, remonta às 

tendências, às modificações entre o residual e o dominante. Lê-se o componente 

dominante, principalmente, através da estrutura social, ou seja, através dos 

comportamentos esperados de um casal monogâmico, em que a figura daquele que trai é 

execrada.  

A seguir, analisamos a estrutura de sentimento sobre a infidelidade, buscando 

confrontar o empírico e o teórico na confluência de temas como os relacionamentos, o 

casamento, a sexualidade, as representações na telenovela a partir do relato de mulheres 

de classes altas e classes populares. 

 

3. SENTIMENTOS DA INFIDELIDADE 

Neste trabalho, a amostra é composta de dezoito mulheres, pertencentes às classes 

populares e classes altas, de gerações distintas: jovens, maduras e idosas. A 

categorização da amostra foi realizada com base na ocupação, seguindo o modelo 

proposto por Quadros e Antunes (2001). A coleta dos dados foi realizada pelos 

participantes do grupo de pesquisa Mídia, Recepção e Consumo Cultural
8
 e as 

informações obtidas fazem parte do corpus de uma pesquisa maior e em andamento. O 

método é o estudo de caso comparativo, em que as classes distintas são comparadas 

para iluminar questões de classe e gênero. As técnicas de coleta empregadas, entrevista 

em profundidade híbrida (estruturada e semi-estruturada) garantem a comparação dos 

dados obtidos por pessoas diferentes.  

A amostra foi selecionada de modo a manter a equiparação entre o número de 

entrevistadas de cada geração e classe
9
. Nove entrevistadas pertencem às classes altas

10
, 

sendo quatro classificadas como classe alta e cinco como classe média alta. Dentre as 

nove entrevistadas de classe popular, cinco pertencem à classe média baixa e quatro à 

classe baixa. Opta-se por apresentar um breve perfil das entrevistadas
11

 na Tabela 1. 
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 Coordenado pela professora Drª. Veneza Mayora Ronsini na Universidade Federal de Santa Maria. 

9
 As entrevistadas de ambas as classes foram classificadas de acordo com o membro melhor situado da 
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 Por vezes, no decorrer do texto, optou-se por designar as classes altas (alta e média alta) no singular, 

classe alta, para fortalecer o contraponto à(s) classe(s) popular(es) (baixa e média baixa). As distinções 

entre as frações de uma mesma classe são nomeadas quando há aspectos importantes a serem resaltados. 
11

 Os nomes são fictícios para preservar a identidade das entrevistadas. 
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Tabela 1: Perfil das entrevistadas 

NOME 
IDADE 

(em anos) 

ESTADO 

CIVIL 
CLASSE OCUPAÇÃO 

Violeta 75 viúva média alta professora estadual aposentada 

Margarida 74 separada alta proprietária rural 

Rosa 68 casada média alta dona de casa 

Angélica 55 casada alta professora de português e inglês 

Íris 41 solteira média alta contadora 

Orquídea 29 solteira alta proprietária de laboratório de análises clínicas 

Jasmim 24 solteira média alta publicitária 

Dália 23 solteira alta estudante 

Tulipa 23 solteira média alta estudante 

Hortênsia 80 casada média baixa costureira 

Magnólia 66 casada média baixa manicure 

Líria 65 viúva baixa servente 

Camélia 53 casada média baixa dona de casa 

Begónea 47 casada baixa faxineira 

Verônica 30 casada média baixa recepcionista de hotel e manicure 

Acácia 24 casada baixa empregada doméstica 

Anis 23 solteira média baixa estudante e secretária 

Azálea 23 solteira baixa desempregada 

 

Embora as entrevistadas não tenham sido diretamente questionadas se já traíram 

ou foram traídas por seus parceiros, oito mulheres assumiram tais condições. Duas 

jovens de classe popular revelaram terem traído, em algum momento, seus 

companheiros; duas idosas de classe popular e duas mulheres maduras, sendo uma de 

classe alta e outra de classe popular, admitiram que já foram traídas; e uma jovem de 

classe alta e uma madura de classe popular foram infiéis e também sofreram traições.  

Esses dados vem em direção às considerações de um artigo publicado no 

Washington Post
12

 (13/02/2012) do sociólogo americano Eric Anderson, da 

Universidade de Winchester, o qual indica que na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos 

os homens ricos tendem a trair mais que as mulheres ricas. O estudo mostra que no caso 

das mulheres ocorre a inversão, mulheres de classes mais baixas traem mais que as 

mulheres de classe alta. Na amostra selecionada para este estudo, não só as mulheres 

pertencentes às classes populares são as que assumem mais livremente a prática do 

adultério como são as que mais declararam a infidelidade de seus parceiros.  

A pesquisadora da USP Carmila Abdo, autora do livro Descobrimento Sexual no 

Brasil (2004), maior estudo de gênero já realizado no país com mais de sete mil 
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 Five myths about cheating. Disponível em <http://www.washingtonpost.com/opinions/five-myths-
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entrevistados, divulga as seguintes estatísticas no Rio Grande do Sul: mais de 30% das 

mulheres gaúchas já tiveram relações sexuais fora do casamento enquanto que quase 

60% dos homens gaúchos já cometeram adultério em suas relações conjugais. A 

pesquisa revela que os casos de traição em sua maioria passam a acontecer depois dos 

10 anos de casamento; para o homem, uma traição é relacionada à satisfação sexual 

depois de demonstrar um desgaste da relação com a companheira. 

Justamente, a rotina é apontada, por mulheres das três gerações e de ambas as 

frações de classe selecionadas para esse estudo, como um dos piores aspectos de um 

casamento. A traição ou a falta de confiança no parceiro é citada pelas diferentes 

gerações de mulheres de classe popular, não sendo lembrada pelas idosas de classe alta. 

A submissão ao marido e a falta de liberdade é apontada por mulheres jovens e maduras 

das classes altas e populares e é unânime entre as idosas com melhores condições 

financeiras. Essas idosas definem, muitas vezes, suas relações com seus cônjuges como 

“ruins”, em oposição ao aspecto de companheirismo e cumplicidade que atravessa as 

três gerações nas classes populares. As brigas do casal repercutem mais nas classes 

altas, sendo mencionada independente da faixa etária, e apenas relatada por uma mulher 

madura e outra idosa de classe popular. 

 

3.1 Acabou o amor? 

Voltando ao conceito de estrutura de sentimento, pode-se dizer que, de certo 

modo, o residual e o dominante são elementos que trazem à tona alguns pontos já 

corporificados pelo senso comum naquilo que diz respeito ao amor e a sedução. Os 

relacionamentos entre homens e mulheres são, na maioria das vezes, ligados a uma 

tríade que pode ser descrita como: amor, sexo e beleza. O pressuposto básico para a 

maioria das pessoas compartilhar suas intimidades, seja no casamento ou em qualquer 

outro relacionamento, é o vínculo afetivo, ou seja, o amor. No entanto, segundo 

Lipovetsky (1997), na Idade Média o amor se transformou, “passou de um código 

aristocrático para um código comum a todas as classes; ele excluía o casamento, mas 

impôs-se como seu fundamento exclusivo; ele andava de mãos dadas com a depreciação 

do impulso sexual [...]” (LIPOVETSKY, 1997, p.15). Assim, pressupõe-se que todos os 

relacionamentos são baseados nesse sentimento, de entrega, cumplicidade, 

companheirismo e de afetividade.   
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Ele é, assim, algo mais e algo de diferente da atração sexual; deve ser 

desinteressado, exterior aos cálculos de interesses financeiros, sociais ou 

matrimoniais. Por natureza, ele apenas reconhece a liberdade de escolha dos 

amantes e a autonomia do sentimento. Ele só é verdadeiramente próprio na 

fidelidade e na exclusividade: quem ama realmente, ama apenas uma pessoa 

de cada vez. Por último, ele visa a reciprocidade de sentimentos – trata-se de 

amar e ser amado, consistindo o ideal num amor mútuo, um amor igual e 

partilhado. Há algo no amor-paixão que transcende as suas metamorfoses 

históricas: o amor será sempre o amor (LIPOVETSKY, 1997, p.16). 

 

O conflito amor-traição, em que a falta do primeiro motivaria o segundo, é 

apanhado como ponto crítico entre as mulheres maduras de classe alta e popular. Para 

elas, os homens não tem respeito pelo casamento e, ao mesmo tempo, não tem coragem 

de assumir que deixaram de amar suas parceiras: “Homem que é homem não trai. Se 

não gostar mais e não quiser mais ficar com a mulher tem que ser homem suficiente pra 

chegar e dizer que não quer mais” (Íris). Camélia contrapõe que a separação já é algo 

socialmente aceito e evitaria a infidelidade: “Não quer mais, não gosta, se separa. Não 

tem nada de mal em se separar, isso acontece. Ninguém tá livre disso. Mas fica traindo, 

fazendo baixaria não dá” (Camélia). 

Porém, pode-se dizer que a cultura amorosa constitui-se de uma forma 

diferenciada para o homem e para mulher. Lipovetsky (1997) utiliza a afirmação de 

Byron “que o amor masculino não é senão uma ocupação entre outras, ao passo que, no 

feminino preenche a sua existência” (LIPOVETSKY, 1997, p.17). O autor busca aporte 

em Nietzsche para reafirmar o significado do amor para as mulheres.  

 

[...] o amor é renúncia, fim incondicional, ‘dádiva total de corpo e alma’. O 

mesmo não se passa de modo algum com o homem que quer possuir a 

mulher, tomá-la, a fim de enriquecer e aumentar o seu poder de existir 

(LIPOVETSKY, 1997, p. 17).  

 

Nesse sentido, a satisfação pessoal do homem é relativizada e o discurso de que 

homem seja mais propenso ao adultério, inferindo a eles esse comportamento como algo 

“natural”, aparece em todas as gerações e independente da classe social. As mulheres 

maduras de classe popular são as que mais expressam esse sentimento:  

 

Mas, acho que é coisa do homem que não pode ficar quieto com uma mulher 

só. Eu não sei. Acho que é dele isso. Mas, eu não admito se um dia eu 

descobrisse alguma coisa eu mandava embora na mesma hora, não aceito, 

não adianta (Camélia).  

 

Verônica recorre a ditos populares para se expressar: 

 

Homem é infiel, sempre vai ser. Cachorro que come ovelha morre comendo 

ovelha. Não foi uma nem duas... casamento é... que nem eu disse chifre é que 
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nem consórcio, um dia tu é contemplado. Um dia ou outro é contemplado... 

não tem. Homem é... diz que é do instinto. Eu já fui contemplada... e espero 

não ser de novo, mas como ainda sou casada, ainda posso ser. (Verônica, 

sic) 

 

Isto é, segundo a maioria das entrevistadas trair faz parte da natureza do homem, o 

que se pode associar à tradicional dicotomia razão versus emoção e sexo versus amor, 

que diferencia os papéis dos homens e das mulheres nos assuntos amorosos. Esse 

discurso traz, até certo ponto, um caráter de aceitação, de uma ordem residual e 

dominante. A exceção são as mulheres maduras de classe alta, as quais não aceitam esse 

mote naturalizado, como Íris: “O homem sempre diz que isso é uma coisa natural, que 

não consegue ficar transando só com uma e não sei o que. Eu não aceito isso”. Já 

Margarida, idosa de classe alta, é a única entrevistada que apresenta ponto de vista mais 

liberal, mas retoma a posição que condiciona a mulher ao amor e o homem ao sexo: “Eu 

até acho que dar uma escapada não é infidelidade, o problema é que a mulher se 

apaixona. Sexualmente ele tem necessidade, mas não significa nada” (Margarida). 

A infidelidade masculina é qualificada como “horrível” e “absurda” pela maioria 

das entrevistadas, porém somente algumas idosas e maduras, em especial de classe 

popular, pensam o mesmo sobre a infidelidade feminina. Há o entendimento de que é 

crescente número de casos de mulheres infiéis, fato encarado como mais um item de 

igualdade com os homens:  

 

Por que antigamente era só os homens que traiam, hoje em dia não. As 

mulheres já estão se igualando... tão cansada eu acho de sofrimento, de 

levar, levar... chega um dia que tu cansa. Ou tu larga de mão ou tu paga na 

mesma moeda (Verônica, sic).  

 

Apesar do reconhecimento, as entrevistadas ainda distinguem a infidelidade 

masculina da infidelidade feminina, sendo esta motivada ou por problemas no 

relacionamento ou por “vingança”, o que remonta ao desfecho de várias narrativas já 

rememoradas pelas telenovelas: “Aconteceu comigo, eu tô sendo aberta. Quando ele 

começou a agir errado comigo, eu fiz o mesmo” (Begónea, sic). 

A infidelidade feminina é associada, muitas vezes, a paixão, no caso da mulher 

trair o parceiro por ter se apaixonado por outro, ou por busca de satisfação pessoal, 

opinião comum entre as jovens de ambas as frações de classe. Para Anis, “a grande 

maioria procura o que não tem em casa”, e Tulipa é mais enfática quanto ao tema: 

 

[...] a mulher só trai quando tá muito infeliz, quando o homem não dá 

carinho, quando o homem não dá amor, quando o homem não transa com 

ela, daí ela vai mesmo, porque ela vai querer uma companhia pra ela, então 
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a traição da mulher é uma traição sentimental e o homem trai 

instintivamente (Tulipa, sic).  
 

Bourdieu (2011) fala dessa percepção diferente sobre o amor entre homens e 

mulheres relacionando o sexo e a dominação. Afirma que esses pontos de vista distintos 

acontecem porque “os homens pensam com a lógica da conquista mas também porque o 

ato sexual em si é concebido pelos homens como uma forma de dominação de 

apropriação, de ‘posse’” (BOURDIEU, 2011, p.29-30). 

 

3.2 Entre o amor e o sexo 

Nos anos de 1960, conforme Lipovetsky (1997), época de efervescência das lutas 

do feminismo, que o amor é associado à dependência da mulher ao homem, “assimilado 

a um instrumento de sujeição e de alienação das mulheres, o amor entra na era da 

desmistificação e da desconstrução” (LIPOVETSKY, 1997, p.23).  

Giddens (1993) relata que a sexualidade que antes era dividida entre a de 

reprodução e a erótica, que classificava as mulheres em puras ou impuras se 

transformou em um referencial interno, em uma propriedade do indivíduo. “Ela é um 

meio de criarem-se ligações com os outros tendo como base a intimidade” (GIDDENS, 

1993, p.193). O autor afirma que “a reivindicação do prazer sexual feminino veio a se 

transformar em um elemento básico da reconstituição da intimidade, uma emancipação 

tão importante quanto qualquer outra buscada na esfera pública” (GIDDENS, 1993, 

p.196). Em contraponto Lipovetsky (1997, p.31) fala que “as mulheres têm com muito 

menos frequência do que os homens aventuras sexuais sem estarem apaixonadas. Elas 

aceitam menos do que eles a ideia de que se pode ter relações sexuais com alguém sem 

amar”.  

Essa posição se mostrou dividida entre grande parte das entrevistadas, havendo 

uma ruptura no pensamento das jovens e maduras de classe alta. Enquanto as maduras 

defendem que o amor é o mais importante de uma relação, “Eu não sei se eu teria 

coragem de ficar no alguém só por causa do sexo. Eu acho que sexo tem haver com 

afeto, com carinho, com amor” (Angélica), as jovens admitem a importância do sexo, 

embora, algumas delas relativizem como um aspecto pessoal, de a mulher saber 

administrar isso: “Se a mulher sabe lidar com a relação que seja só sexo, tudo bem. Se 

não sabe, não tem que fazer. Uma mulher não conquista um homem na cama” 

(Jasmim). Hortênsia, idosa de classe popular, considera que uma relação embasada pelo 

sexo remete à prostituição:  
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Sexo por sexo eu vejo como algo banal, e isso se encaixa perfeitamente com 

as pessoas que vendem o corpo. Porque com sentimento se constrói relações 

de carisma e compreensão e o desejo é algo que dá e passa e isso pode se 

tornar arrependimento (Hortênsia).  

 

Em outros termos, pode-se aferir que embora as mais jovens assumam ter relações 

em que o sexo impera, ainda há por traz dessa estrutura de sentimento emergente, 

aspectos residuais e dominantes muito fortes: a mulher precisa do envolvimento afetivo, 

para ter o envolvimento sexual. 

Outra questão relaciona a sexualidade é a perda da virgindade. Por mais que não 

seja mais considerada condição essencial às mulheres para o início de um 

relacionamento, e em época de libertação sexual, o assunto ainda é visto por muitas 

pessoas como importante e tem tratamento diferente, mais uma vez, no que diz respeito 

à divisão dos sexos conforme Giddens (1993, p.61), 

 

para as garotas, a virgindade ainda é considerada como uma entrega. Para a 

maioria, a questão não é realizá-la ou não como parte da experiência sexual 

precoce, mas como escolher o momento e a circunstância certos. O 

acontecimento está diretamente relacionado a narrativas românticas. 
 

A noção apontada por Giddens é explícita na fala de todas as mulheres. Naquelas 

pertencentes às classes altas, principalmente no discurso das maduras, está a associação 

com o afeto e o amor; já as mulheres de classe popular enfatizam a importância da 

tomada de consciência e maturidade feminina em relação ao tema, ao “saber a hora”. As 

idosas reconhecem que, na atualidade, a importância dada à virgindade é bem diferente 

de quando elas eram moças, porém as idosas de condições financeiras mais restritas 

mantém o pensamento conservador, sendo favoráveis a preservação e valorização da 

virgindade: “Acho bonito isso sabe... da pessoa se preservar, porque o homem está 

sabendo que está casando mesmo com uma menina, que vai virar mulher com ele, 

porque hoje em dia isso é raro, né” (Líria). 

Em contraponto, apenas uma idosa de classe popular e uma madura de classe alta 

revelam claramente que a mulher deva se casar com seu primeiro namorado. Todas as 

demais entrevistadas consideram importante que a mulher tenha mais experiências antes 

de casar. Essa posição é unânime entre as jovens de classe popular e as idosas de classe 

alta, as quais levam a questão para a esfera do “saber escolher o marido” ou “não ter 

vontade de trair o futuro esposo”. Em relação a esse tema, fica nítida a posição das 

idosas de classe popular em uma estrutura residual, enquanto os valores dominantes 

apontam para a aceitação da troca de parceiros ao longo da vida, embora essa maior 
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liberdade seja atrelada ao amor. A estrutura de sentimento emergente, entre o amor e o 

sexo, pode ser considerada como a visão das mulheres que afirmam ser possível uma 

relação conjugada apenas pelo prazer sexual.  

 

3.3 Infidelidade na telenovela 

Todas as entrevistadas consideram que as cenas de sexo nas novelas são 

exageradas, abusivas e estimulariam as crianças e os jovens a fazerem coisas erradas. A 

isso se pode relacionar as considerações de Lipovetsky (1997) sobre o mal-estar que a 

pornografia causa as mulheres, não por uma rejeição ao sexo, mas por despersonaliza-

lo, retirar a esfera dos sentimentos: “as diversas reticências das mulheres não exprimem 

um resíduo de moralismo, mas antes a importância dos significados sentimentais no seu 

erotismo” (LIPOVETSKY, 1997, p.36). 

As entrevistas em profundidade realizadas permitem aferir que, para as 

entrevistadas, a infidelidade não deveria ser mostrada na telenovela, sendo apontada 

como um dos exemplos errados transmitidos aos telespectadores: “É um mau exemplo 

porque tem muita criança e adolescente em processo de formação vendo isso. O caso 

do Cadinho é um exemplo” (Íris); “Eu acho que pra quem é inexperiente ensina 

direitinho como fazer, porque na novela parece ser tão fácil, tu vê o Cadinho tem três 

mulher, na novela parece ser muito fácil trair, mas o importante é a vida, né?!” 

(Acácia, sic); “Acho triste porque trata o casamento como uma instituição falida, então 

o que acontece, tratam a traição com humor, com normalidade, isso não é legal, parece 

que é bonito trair, isso não são valores que tu deve exaltar”(Tulipa, sic). 

Apenas uma mulher madura, de classe popular, assume posição contrária às 

demais entrevistadas, admitindo que as tramas devam ser encaradas como um: “acho 

que tem que mostrar mesmo. É o que tem na vida real. Pessoal precisa saber que existe. 

É que nem consórcio, um dia é contemplado” (Verônica). Essa entrevistada justifica a 

sua opinião por uma experiência já vivida, em que se pode atrelar a uma estrutura de 

sentimento, ou seja, a experiência de ser traída, de certa forma, modificou seu modo de 

perceber a infidelidade na telenovela.  

No geral, as entrevistadas jovens e idosas apresentam posicionamento marcado 

relação à traição, o que remonta ao discurso dominante da “moral e dos bons costumes”, 

o qual é fortemente encontrado no discurso das mulheres maduras de classe alta, e 

relativizado pelas mulheres da mesma geração na classe popular. Essa relativização é 
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consoante com a história de vida das entrevistadas, as quais assumem uma posição mais 

compreensiva sobre o tema. Interessante destacar que as jovens que já traíram criticam o 

naturalismo com que a infidelidade é tratada na novela. Essa banalização, somada ao 

caráter humorístico atravessa as críticas em todas as gerações e classes sociais: “Essa 

história do Cadinho mesmo, parece que acham bonito que ele tenha duas ou três 

mulheres, tratam essa questão como se fosse engraçado!” (Orquídea). 

Embora as entrevistadas não aceitem o tom humorístico com que a traição é 

ficcionalizada, elas acabam por julgar de forma mais rígida a infidelidade nas narrativas 

em que prevalece o drama. O personagem de Alexandre Borges, o Cadinho de Avenida 

Brasil, é mencionado diversas vezes, descrito como sem vergonha, tem, por vezes, seus 

atributos físicos, estéticos e humor qualificados: “Tá sempre bem vestido, ele é um 

homem bonito. Não é a toa que tem três mulher [risos]” (Camélia, sic). O 

relacionamento concomitante com três mulheres parece ser amenizado tanto pelo tom 

humorístico dado pela narrativa da novela quanto pelas características afetivas do 

personagem: é um bom pai e trata bem as três esposas. Cadinho, em outras palavras, 

encarna uma nova configuração do mocinho das novelas, afinal, é bonito, empresário 

bem sucedido e afirma agir por amor. Outras narrativas citadas, na mesma telenovela, 

onde a infidelidade é representada de modo negativo, também são descritas do mesmo 

modo pelas entrevistadas. Os personagens Max (Marcelo Novaes) e Carminha (Adriana 

Esteves) – vilões - são criticados e reprovados pelas entrevistadas.  

Assim, fica transparente que se a infidelidade é tratada com bom humor e o 

homem é um bom marido ou bom amante, a infidelidade é tematizada no mesmo tom 

pelas entrevistadas, já se a infidelidade é tratada como falta de caráter e imersa em 

mentiras e golpes, a tematização segue para a recriminação. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De modo bastante generalista é possível afirmar que a estrutura de sentimento em 

torno da infidelidade revela tendências que atravessam o pertencimento à classe, 

encontra pontos de divergência e convergência nas diferentes gerações e é afetada pela 

cultura da mídia, pela produção da teledramaturgia. Esse afetar pode ser lido como uma 

influência ou um “fazer pensar” sobre o tema e encontra respaldo nos desejos femininos 

de amor e cuidado. 
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Encontram-se facilmente na fala das entrevistadas elementos de estruturas 

residuais e dominantes, os quais se mostram, em grande parte, imbricados, na denúncia 

à infidelidade masculina, à naturalização da prática pelos homens e à vinculação entre 

amor e sexo pelas mulheres. A leitura emergente é representada diluída, principalmente, 

na voz de mulheres idosas de classe alta, maduras e jovens de classe popular, as quais 

apresentam pontos de vista, por vezes, conflitantes com as demais mulheres de mesma 

faixa etária. A essas mulheres percebe-se maior flexibilidade ao tratar de um tema tão 

incomodo como a infidelidade, a quebra de tabus e a aceitação de um novo lugar para o 

comportamento feminino. 
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“Eu tô solteiro e tô feliz”: consumo cultural e auto-representações de 

felicidade nas festas de forró eletrônico de fortaleza 
 

 

Robson da Silva Braga
1
 

 

RESUMO: O artigo analisa como consumidores de forró eletrônico de Fortaleza, capital do 

Ceará, apropriam-se de formas simbólicas do universo cultural do forró eletrônico para construir 

auto-representações de felicidade. Elementos abstratos e concretos como a “solteirice”, o copo 

ou a garrafa com bebida alcoólica, o paredão de som e os grupos de amigos são utilizados, no 

âmbito das festas, como subsídios que materializam representações de felicidade. A pesquisa, 

realizada durante dois meses, utilizou-se dos procedimentos da observação participante em 

quatro clubes de forró de Fortaleza e entrevistas exploratórias (aqui apresentamos trechos de 

quatro entrevistas) e aportou-se nos conceitos de consumo (GARCÍA CANCLINI) e 

representações do eu (ERVING GOFFMAN).  

 

Palavras-chave: forró eletrônico; consumo; representações do eu; felicidade; festa 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

“Eu tô solteiro e tô feliz, tô sorrindo à toa; tô do jeito que eu sempre quis, mas 

que vida boa!”, canta Wesley Safadão, vocalista da banda Garota Safada. Exaltada por 

bandas de forró eletrônico, a solteirice é apenas um dos vários elementos apropriados 

por grupos musicais e consumidores desse gênero – os chamados “forrozeiros” – para 

produzir auto-representações de felicidade. Esse uso aparece nessas músicas de modo 

consciente e explícito, reforçando imaginários sobre um estilo de vida “forrozeiro”. 

A felicidade apresenta-se em nossa sociedade como um imperativo, uma 

exigência social. Através do consumo, as pessoas devem buscar e administrar sua 

felicidade, exercícios cada vez mais cotidianos e angustiantes (FERRER, 2010). No 

entanto, a narrativa da música acima permite inferir que, muito além de buscar o ideal 
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de felicidade, é preciso encená-la. Ou seja, não basta ser feliz, é preciso que as pessoas 

ao redor saibam disso. 

Nesse sentido, consideramos que o consumo de produtos culturais como a 

música proporciona aos sujeitos produzir representações de si mesmos. Além da 

“solteirice”, elementos concretos como o copo ou a garrafa com bebida alcoólica, o 

paredão de som
2
 e os grupos de amigos são utilizados como subsídios que materializam 

representações de felicidade. No espaço das festas de forró eletrônico, quem detém ao 

menos um desses elementos está, pelo menos em tese, “apto à felicidade”. Embora a 

“solteirice” seja abstrata e precise ser expressa em discursos ou ações para simbolizar 

“felicidade”, ela, assim como os outros três elementos concretos citados, já traz 

arraigada a si os mais variados significados. Afinal, estar solteiro pode ser interpretado 

como algo positivo, negativo ou até mesmo neutro.    

Em outro exemplo, teríamos o forrozeiro que segura o copo com cerveja, mas 

demonstra tristeza em suas expressões faciais. Nesse caso, o consumo da bebida 

alcoólica reforçará a antítese da felicidade, podendo sugerir que aquela pessoa está se 

embriagando por uma “dor de cotovelo”. Os sentidos são construídos, portanto, a partir 

de uma mescla de formas simbólicas, ferramentas que complementam as performances 

dos sujeitos. Os subsídios não sugerem felicidade ou infelicidade por si só, eles 

dependem do modo como os sujeitos se apropriam deles em suas vidas cotidianas. 

A indústria do forró eletrônico prevê usos específicos para cada uma das 

músicas que produz, supondo, genericamente, em quais circunstâncias determinadas 

canções serão consumidas. É o caso das “músicas feitas pra festa”, que “agitam a 

galera” e descrevem esses ambientes e os sujeitos que ali circulam. Mas o que tornam 

essas músicas próprias para o consumo em um espaço específico, onde a disputa por 

visibilidade parece ser a força motriz? 

Os elementos lingüísticos e não lingüísticos que se apresentam no espaço das 

festas de forró eletrônico de modo orquestrado culturalmente são compreendidos aqui 

como “formas simbólicas”, que seriam: 

Um amplo espectro de ações e falas, imagens e textos, que são produzidos 

por sujeitos e reconhecidos por eles e outros como constructos significativos. 

Falas lingüísticas e expressões, sejam elas faladas ou escritas, são cruciais a 

esse respeito. Mas formas simbólicas podem também ser não-linguísticas ou 

quase-linguísticas em sua natureza (por exemplo, uma imagem visual ou um 

construto que combina imagens e palavras) (THOMPSON, 1995, p. 79). 
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 Som automotivo, que mede entre um e dois metros de altura, e vai a reboque no carro. Esses aparelhos 

chegam a custar até 20 mil reais. 
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 As práticas culturais dão sentidos a formas simbólicas como o paredão de som e, 

por sua vez, dão sentido às práticas culturais. Esses elementos representam o contexto 

em que os sujeitos que o produzem estão inseridos. Os sujeitos produzem sentido sobre 

e a partir dessas coisas, representam o mundo para se comunicarem e comunicam para 

representar. 

 Através de seus estudos sobre representações sociais, Moscovici (2005) busca 

compreender a relação entre comunicação – entendida, de modo amplo, como 

interações humanas – e representações sociais. Para o autor, as representações são 

produzidas a partir da comunicação entre os sujeitos e, por sua vez, essa comunicação 

só é possível por causa das representações sociais. Afinal, se não compartilhássemos de 

algumas noções básicas sobre os objetos que nos cercam, não conseguiríamos falar 

sobre eles. 

 

2. CONSUMOS E REPRESENTAÇÕES DO EU 

O ato de consumir envolve gostos, estilos de vida e subjetividades que implicam 

histórias de vida, formação intelectual, classe sócio-econômica a que pertencemos e 

grupos sociais que integramos na nossa vida cotidiana. Tal ato explica como os sujeitos 

e nossas sociedades se comportam, se relacionam, percebem a si mesmos e aos demais, 

se comunicam, se harmonizam e se tensionam. Consumir não pode ser compreendido 

apenas como “impulso consumista”, “futilidade”, “tara capitalista” ou “manutenção de 

status quo”. 

O “consumo cultural” é definido por Canclini (1993, p. 34) como “conjunto de 

processos de apropriação e usos de produtos nos quais o valor simbólico prevalece 

sobre os valores de uso e de troca ou em que ao menos estes últimos se configuram 

subordinados à dimensão simbólica”. Desse modo, o autor propõe ir além da origem 

econômica do termo “consumo”, apresentando outras noções afins, como recepção, 

apropriação, audiência ou usos. 

Além de ser uma necessidade básica presente em todas as sociedades humanas, o 

consumo pode ser motivado, por exemplo, por uma necessidade de sentir-se conectado 

com determinados grupos sociais, através do consumo de um produto comum àquelas 

pessoas. Como conceitua Mary Douglas (2006, p. 18), “o consumo tem que ser 

reconhecido como parte integral do mesmo sistema social que explica o impulso para 
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trabalhar, o qual forma parte da necessidade social de se relacionar com outras pessoas e 

de dispor de objetos de mediação para consegui-lo”. 

Há, contudo, outras motivações que levam os sujeitos a se apropriar de 

determinados produtos em sua vida cotidiana. Como qualquer sociedade implica relação 

entre sujeitos, é preciso que cada pessoa se apresente para os demais que o rodeiam 

cotidianamente, representando a si mesmo da forma como ele deseja ser visto ou 

encenando papeis sociais que, para ele, as pessoas estariam esperando dele 

(GOFFMAN, 1999). A música é um desses produtos culturais que as pessoas exploram 

à exaustão com o intuito de agregar valores, concepções de mundo, gostos estéticos e 

estilos de vida à sua “representação do eu na vida cotidiana” (GOFFMAN, 1999). 

Muitas das produções do forró eletrônico produzido atualmente em Fortaleza 

expressam, enfaticamente, essa necessidade de encenar um estilo de vida através da 

música. A composição acima aponta para essa proposta. Ela constrói representações 

caricaturais sobre um suposto “forrozeiro médio”, que “pega” a “mulherada” na 

faculdade, que tem um “paredão de som” e que, por tudo isso, pode ser considerado um 

“playboy”. 

Essa música, como várias outras de diversas bandas com sede em Fortaleza, 

retrata as mudanças sócio-econômicas percebidas no Brasil como todo e mais 

especificamente em Fortaleza: territórios imersos em contradições, avanços feministas e 

retrocessos machistas, além das mudanças urbanas, do inchaço populacional, das 

desigualdades sociais e dos fluxos migratórios. Fala da identidade de alguns 

“forrozeiros” como pertencentes a uma cultura e identidade nordestina; fala do espírito 

emergente que Fortaleza adotou ao se transformar, paulatinamente, na quinta maior 

cidade do Brasil; fala da história de vida de cada sujeito que consome e se apropria 

desse gênero musical todos os dias; fala dos processos pelos quais a cultura popular é 

cooptada por uma cultura cada vez mais globalizada e massiva. 

 Em “A representação do eu na vida cotidiana”, Goffman (2009) busca evidenciar 

as encenações que os sujeitos sociais produzem quando em contato com outras pessoas. 

O autor usa o teatro como metáfora para se referir ao comportamento humano em 

espaços públicos. Para ele, a vida seria um palco em que um ator encena para outros 

atores e se apresenta para uma platéia, formando “um ciclo potencialmente infinito de 

encobrimento, descobrimento, revelações falsas e redescobertas” sobre a “representação 

do eu” (GOFFMAN, 2009, p. 17). Nesse jogo de simulações estão em jogo 
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simetrias/assimetrias do processo de comunicação, intencionalidade / não 

intencionalidade das ações e espontaneidade / não espontaneidade.  

 Goffman (2009, p. 29) define seu conceito de “representação” como “toda 

atividade de um indivíduo que se passa num período caracterizado por sua presença 

contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estes alguma 

influência”. Nessa ação de representar-se, está presente o que o autor chama de 

“fachada”, que seria o “equipamento expressivo de tipo padronizado intencional ou 

inconscientemente empregado pelo indivíduo durante sua representação”.   

 

3. METODOLOGIA 

Para esta pesquisa, analisei como consumidores de forró eletrônico de Fortaleza 

apropriam-se das músicas e demais formas simbólicas desse universo cultural para 

construir auto-representações de felicidade. Parto do pressuposto de que grande parte 

das composições desse gênero musical trata do tema “felicidade”, convocando seus 

consumidores a encenarem essa categoria no espaço da festa, local em que a disputa por 

visibilidade parece ser definidora do comportamento coletivo. Como exemplo, cito a 

música “Tô solteiro e tô feliz”, da banda Garota Safada. 

Esta pesquisa se fundamenta na categoria de “felicidade”, discutida na obra “Ser 

feliz hoje” (2010), coordenada por João Freire Filho, e nos conceitos de “representação 

do eu” (ERVING GOFFMAN, 1999) e “consumo” (GARCÍA CANCLINI, 1993, 

1995). 

O estudo se utilizou dos procedimentos da observação participante (Guber, 

2001). Parto da concepção de que a observação participante é utilizada para "detectar as 

situações em que se expressam e geram os universos culturais e sociais em sua 

complexa articulação e variedade" (GUBER, 2001, p. 56). Como o próprio nome 

denuncia, a observação participante consiste em duas atividades (GUBER, 2001, p. 57): 

“observar sistemática e controladamente tudo o que acontece em torno do investigador”; 

e “participar em uma ou várias atividades da população” no sentido de “desempenhar-se 

como o fazem os nativos”. Para a autora (2001, p. 58),  nem o pesquisador pode ser 

'mais um' entre os nativos, nem sua presença pode ser tão externa como forma de não 

afetar em modo algum o cenário e seus protagonistas". 

Em janeiro e fevereiro de 2012, frequentei casas de shows de forró em Fortaleza 

para identificar três pontos através de observação participante: 1) quais são as 
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encenações de felicidade mais recorrentes nesse espaço de sociabilidade; 2) que formas 

simbólicas desse universo cultural são utilizados para reforçar as noções de felicidade 

produzidas na festa; 3) e como os sujeitos se apropriam, no âmbito da festa, das canções 

que tematizam a “felicidade”. 

A observação participante foi realizada em quatro casas de shows de Fortaleza: 

The Club, Danadim, Faroeste e Kangalha. A pesquisa de campo ocorreu às sextas-feiras 

e sábados, dias em que esses clubes recebem milhares de consumidores de forró 

eletrônico. As quatro casas são frequentadas por um público jovem, que aparenta ter 

entre 18 e 30 anos de idade, e por setores da classe média de Fortaleza. 

Os dados coletados durante a observação participante foram cruzados a 

informações colhidas em entrevistas realizadas com consumidores de forró dessas 

festas. O objetivo foi de perceber como essas auto-representações de felicidade se 

relacionam com a história de vida, as mediações culturais e o contexto sócio-econômico 

dos entrevistados. Aqui, apresentamos e analisamos trechos de quatro entrevistas 

concedidas por consumidoras de forró eletrônico. Os dados coletados durante as 

entrevistas foram combinados a informações e impressões resultantes das observações 

participantes realizadas nas casas de forró de Fortaleza.    

 

4. CLUBES DE FORRÓ: LUGAR DE GENTE FELIZ 

As festas de forró eletrônico em Fortaleza são, geralmente, associadas a um 

lugar onde a espontaneidade, o bom humor e a alegria se fazem presentes. Há, inclusive, 

um “tipo de música” definida como “música de festa”, que seriam as músicas “pouco 

trabalhadas”, produzidas para aquele momento efêmero e que, possivelmente, serão 

substituídas rapidamente por outras do mesmo perfil e, por isso, deixarão de ser 

executadas nos meios de comunicação de massa e nas próprias festas. 

 

Eu era feio, agora eu tenho um carro (4x) / Eu sou muita mais feliz / A 

mulherada me adora / Tenho amigos pra sair e um carrão da hora / Minha 

vida mudou, agora eu só penso em diversão / Triste xô, xô, xô, xô / Adeus, 

solidão (Música “Eu era feio”; banda Forró Estourado; Composição: Jujuba 

Compositor). 

 

Essas músicas apontam para a efemeridade dessas festas, da noção de 

“felicidade” que ali se impõe e das identidades dos consumidores, que, 

momentaneamente, entram em contato com tais formas simbólicas que representam a 

felicidade. 
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Eles [compositores de forró eletrônico] tentam fazer brincadeira com as 

letras, pegam alguma coisa que está acontecendo no momento [cita o caso de 

músicas que fazem referência às expressões utilizadas nas redes sociais, 

como “cutucar”, ferramenta do Facebook] e colocam na música pro pessoal 

escutar e achar engraçado. E como o ritmo é legal, pega rápido [Entrevista 

em com Angélica
3
, publicitária, 28 anos, frequentadora de festas de forró 

eletrônico em Fortaleza; em janeiro de 2012].    

 

Nos clubes de forró eletrônico de Fortaleza, as músicas mais disseminadas pelos 

meios de comunicação de massa da cidade são cantadas em coro ora masculino, ora 

feminino e, dificilmente, misto. De modo geral, as músicas que enaltecem tipos 

masculinos (“raparigueiro”
4
, “mulherengo”, “forrozeiro”, “solteirão”, “playboy”, 

“biriteiro”) e seus respectivos estilos de vida acionam performances mais exaltadas de 

alguns homens, que demonstram se identificar com as composições cantadas ou, ao 

menos, usam a música para construir representações de si perante os outros que os 

vêem. Por sua vez, algumas mulheres demonstram-se mais exaltadas durante músicas 

que falam de “amor” ou que descrevem mulheres “independentes”, “apaixonadas”, 

“divertidas” ou que dão a “volta por cima” nas relações amorosas. 

É possível, contudo, identificar, na apropriação feita pelos consumidores, 

algumas subversões nos sentidos presentes nas composições. Representação do “cabra 

macho”, Zé Cantor, vocalista da banda Solteirões do Forró
5
, tem interpretado a música 

“Só papai”
6
 em suas apresentações mais recentes, nos clubes de forró de Fortaleza. A 

música exalta a figura do “raparigueiro”, que se esbalda no consumo de bebidas 

alcoólicas e paga mulheres por sexo. 

Em tese, seria uma música produzida para o consumo masculino. No entanto, 

através de observação participante em casas de shows da capital cearense, pude 

perceber que a música aciona performances masculinas e femininas de modo muito 

semelhante. Ao se apropriarem dessa música, as consumidoras não se colocam no papel 

de “raparigas” (caráter negativo), mas de “raparigueiras” (de caráter positivo), 

                                                           
3
 Nomes fictícios. 

4
 No Nordeste brasileiro, a expressão “raparigueiro” refere-se aos homens que costumam se relacionar 

com “raparigas”, que, por sua vez, significa “puta”, “mulher fácil”. 
5
 A banda Solteirões do Forró é uma das bandas que mais fazem alusão ao que o imaginário popular 

considera como “jeito moleque” do cearense: fazer gozação com personagens que se dão bem ou mal nas 

relações sociais. Nessa perspectiva, o “raparigueiro” seria justamente aquele homem bem sucedido e livre 

em termos sexuais. 
6
 Mais raparigueiro do que eu / Só papai, só papai, só papai (2x) / Papai foi na zoeira / Voltou sem nem 

um conto / Pois quando o brega é chique / A cerveja é dez conto / Chegou bebo em casa outra vez / 

Amigo nem te conto / Papai traçou mamãe ainda deu 50 conto (“Só papai”, música da banda Solteirões do 

Forró, interpretada pelo vocalista Zé Cantor). 
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adaptando, de modo aparentemente inesperado, as funções sociais que, a priori, aquela 

música atribui à mulher. 

“Mais raparigueira do que eu, só mamãe”, gritam muitas das mulheres, na 

platéia, opondo-se, ainda que de modo “bem humorado”, à composição original, 

interpretada pelo vocalista da banda. Essa apropriação tem por base o contexto sócio-

cultural em que Fortaleza está inserida, de questionamento de alguns valores patriarcais 

que ainda marcam a cultura cearense, além da ascensão da mulher na vida pública, cada 

vez mais acentuada.  

Além do cantarolar, da dança e de outros códigos corporais, muitos homens e 

muitas mulheres que consomem forró eletrônico demonstram se utilizar de várias 

formas simbólicas para demonstrar felicidade, diversão, desprendimento, efemeridade, 

afeto, prazer, excitação. Entre os diversos elementos, destaco o copo de bebida 

alcoólica, o paredão de som e a “força do grupo”, dos quais trato nos subtópicos 

seguintes. 

 

4.1. “Roda, roda o copo na cabeça”
7
 

O copo e a garrafa com bebida alcoólica (os principais são cerveja, whisky e 

vodka) demonstram, no espaço da festa, condição econômica favorável ao consumo e 

um estilo de vida “despojado” e “descontraído”. Faço tais considerações a partir da 

percepção de que o apelo à bebida alcoólica e a todos os elementos que a simbolizam é 

reforçado quando a banda toca uma música que faz referência a estilos de vida 

despojados / descontraídos. 

Apesar das pequenas dimensões do espaço destinado ao público massivo, muitos 

garçons circulam entre os freqüentadores do local, disponibilizando mesas de plástico 

para garantir o consumo de bebidas mais caras, como a vodka, cujos “ingredientes” 

consistem em uma garrafa de vidro de um litro, latinhas de refrigerante de laranja, gelo 

e copos de plástico. Tudo isso é colocado sobre a mesa de plástico e os consumidores da 

bebida ficam dispostos ao redor. 

Não há custos adicionais para adquirir uma mesa nessas festas. Entretanto, 

manter-se ao redor de uma mesa simboliza poder de consumo, uma vez que esses 

                                                           
7
 Roda, roda o copo na cabeça (3x) / Descendo até o chão, rodando o copo na cabeça / O Aviões chegou 

tá todo mundo animado / Galera dá de cima, geral tá preparado / A mulherada bebe, roda o copo na 

cabeça / Dançando a pisadinha, arrochadeira, deira, deira / Êta, êta, a mulherada “beba” [bêbada] (3x) / 

Descendo até o chão rodando o copo na cabeça (Música “Roda o copo na cabeça”, banda Aviões do 

Forró). 
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sujeitos não estão consumindo cerveja, que é mais barata do que a vodka e o whisky e é 

consumida em pé, circulando pelo espaço da casa de forró e sem contar com um aparato 

de destaque, como é o caso da mesa, que ocupa espaço, atrapalha o trânsito das pessoas 

e, por isso, chama atenção de quem passa. 

Além da mesa de plástico, o copo de cerveja é um elemento que proporciona 

movimento à mão e, assim, ajuda a compor certa performance corporal. A música que 

dá título a esse subtópico torna clara a importância do copo de cerveja nesse universo 

cultural. 

 

Quando eu quero ir pra festa, não tô nem aí, vou mesmo [...] Minha amigas 

ligam, pra me chamar, aí eu já fico doidinha [...] Quando eu tenho dinheiro, 

eu levo cinquenta reais; quando não tenho, levo quinze reais, aí não posso 

comprar nada de bebida. Mas minha bebida é o que não falta, gente pra pagar 

bebida pra gente é o que não falta. Agora pede dinheiro pros amigos pra 

comprar um remédio, pra ver se eles dão [dá gargalhada]. Ontem a gente tava 

sem nenhum real. Aí chegamos na festa, lotou de homem, colocaram um 

paredão, botaram um monte de cerveja na nossa mão e a gente começou a 

beber. Bebida é o que não falta (Entrevista com Letícia, 19 anos, estudante de 

Ensino Médio). 
 

Com braço erguido, acima da altura da cabeça, alguns seguram copo com bebida 

alcoólica, enquanto cantam alto com um sorriso no rosto. No caso de alguns, o copo 

parece ganhar significado semelhante ao da espada do He-Man, que levanta o objeto 

ritual ao dizer “Eu tenho a força!”. Já outros parecem brindar sozinhos, com o braço 

erguido ao horizonte, pelo prazer experimentado naquele momento. O “brinde solitário” 

demonstra publicamente que aquele consumidor que brinda se identifica em algum nível 

com a música cantada pela banda que está se apresentando. Os níveis de identificação 

podem ser inferidos a partir da exaltação do forrozeiro, da sua performance corporal e, 

principalmente, da intensidade com que ergue o copo. 

 

4.2. “Quando toca o CD, a mulherada encosta”
8
 

Odiados por muitos setores de Fortaleza, os chamados “paredões de som” 

consistem em equipamentos sonoros caríssimos, que chegam a custar vinte mil reais. 

São sons compostos por potentes alto-falantes, geralmente acoplados a reboque de 

                                                           
8
 Parei o meu carrão lotado de menina / Liguei meu paredão no posto de gasolina... (4x) / Botei um CD 

que a mulherada gosta / Que swing é esse que essa banda toca? (2x) / Quando toca o cd a mulherada 

encosta / Vou pegar elite de toda a cidade / Pegar as patricinhas lá da faculdade (2x) / Sou um playboy 

que a mulherada gosta / Que swing é esse que essa banda toca? (2x) (Música “Parei o meu carrão”, banda 

Furacão do Forró). 
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automóveis. Muitos consumidores de forró eletrônico almejam adquirir um paredão de 

som por conta de seu preço elevado e pela grandiosidade dos equipamentos, alguns 

deles chegando a dois metros de altura. Os que o possuem são, geralmente, 

denominados como “playboys” e, normalmente, considerados alvo dos olhares 

femininos. 

Devido à sua disseminação massiva no contexto da capital cearense, uma lei 

aprovada em 2010 pela Câmara Municipal de Fortaleza proibiu o uso desses sons 

automotivos em todo o território municipal. No entanto, algumas casas de forró estão 

localizadas na Região Metropolitana de Fortaleza e, portanto, fora do alcance 

geográfico estabelecido pela lei. 

Ao redor dos paredões de som, são realizadas verdadeiras festas particulares, e 

os donos desses equipamentos são considerados “estribados”, “populares” e 

“mulherengos”, correspondendo ao estereótipo de masculinidade firmado por uma 

cultura heteronormatizada e patriarcal. O paredão é, portanto, um elemento que agrada, 

atrai “a galera” e “anima a festa”. Estar ao redor de um paredão de som é estar à procura 

da felicidade, é estar feliz.    

 

Eu sempre tive a impressão de que o pessoal do forró [eletrônico] era 

elitizado. Eu dizia: “Ah, lá vem o mauricinho do forró”. São aqueles caras 

que chegam no carrão, com um carro de som, aí já se torna “o cara” da festa. 

Depois que eu passei a ir pras festas, eu comecei a perceber que a cabeça 

desses caras que têm um carrão não é necessariamente só isso, algumas 

pessoas conseguem ir além. Mas têm uns que é só isso: um carrão, um litro 

de whisky e já acham que são o dono do mundo [Entrevista em com 

Angélica
9
, publicitária, 28 anos, frequentadora de festas de forró eletrônico 

em Fortaleza; em janeiro de 2012].  

 

Antes, as músicas de forró falavam muito de amor, hoje em dia não, é uma 

esculhambação, é bebida, é mulher que “não sei o quê”, é homem que vai 

pegar “não sei o quê” [...] E o pessoal se empolga, parece que se identifica, 

como se dissesse “ah, tô aqui na putaria” [Entrevista com Renata, 29 anos de 

idade, estudante universitária; em janeiro de 2012].  

 

Esse negócio de paredão aqui, em Fortaleza, o pessoal adora. Tem muita 

gente que conheço que tem. Teve um menino que namorei, durante dois anos 

e sete meses, que tinha as caixas de som e depois comprou um paredão. Aí a 

gente saía muito, muito mesmo, com esse paredão pra forró. Saía demais 

[fala com ênfase] pra forró. Aí o pessoal encosta mesmo, “tu é doido!” 

[expressão local que conota ênfase a uma afirmação]. É uma coisa que chama 

muita gente, principalmente mulher, é um enxame. Ora, tá todo mundo numa 

festa, animado, querendo beber, falta um incentivo, e esse incentivo é o som. 

A gente tá aqui conversando. Se tiver um fundo musical, é completamente 

                                                           
9
 Nomes fictícios. 
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diferente, principalmente quando você tá bebendo, empolgado [Entrevista 

com Renata, 29 anos de idade, estudante universitária; em janeiro de 2012].     

 

 O paredão de som é interpretado pelos consumidores de forró eletrônico como 

uma garantia de popularidade e diversão, afinal, traz consigo a música, elemento 

fundamental na composição do cenário em que os sujeitos se relacionam. A 

“necessária” presença da música, contudo, justifica a presença do paredão de som, que 

representa muito mais do que isso. Por seu preço, tamanho e estrutura, esses aparelhos 

sonoros agregam valor aos próprios proprietários, que se utilizam de tal valor agregado 

para conseguir prestígio social e demonstrar-se felizes, divertidos, descontraídos e 

populares para aqueles que os percebem.    

 

4.3. “Hoje é a farra das amigas”
10

  

Não é comum alguém chegar sozinho à festa ou manter-se sozinho. Solidão é 

motivo para gozação pública. Quem está sozinho não está feliz. Essas inferências sobre 

a companhia ou a antítese dela – a solidão – nos levam a considerar que o grupo de 

amigos representa o reforço da felicidade. A “força do grupo” ou “a união faz a força” 

são expressões populares que expressam o significado social da “amizade”, da 

“companhia”. A música que dá título a este subtópico aponta para a importância social 

que o grupo possui não como coletividade / solidariedade, mas como demonstração de 

popularidade, portanto, de realização social.    

 

Meu grupo de amigos, com quem eu saio hoje em dia, são pessoas alegres, 

extrovertidas, em quem eu posso confiar, contar tudo. A gente gosta de 

chegar cedo, ter uma mesa e ficar naquela mesa. A gente não fica muito 

próximo da banda, fica mais pro lado [...] A gente vai pra se divertir, pra 

dançar também... Quando todo mundo tá solteiro, a gente vai pra paquerar 

também... A gente combina com que roupa vai, se de sandália [com salto], 

rasteira [tipo de sandália sem salto], de saia, calça, pra ir mais ou menos 

parecida (Entrevista com Alana, 23 anos, estudante de mestrado; em janeiro 

de 2012). 

 

Nas festas de forró, é comum que os próprios amigos ajudem na paquera, seja 

pelo simples fato de estarem do lado, seja mediando a relação entre um homem e uma 

                                                           
10

 Se liga, meia noite vai rolar / Não desligue o celular / Porque eu vou te ligar / Se liga, hoje é farra das 

amigas / Os homens trazem a bebida pra minha casa [2x] / Solanja me ligou, disse que vai rolar uma farra 

da pesada / Disse que meia noite ela vai me ligar, vou convidar meus camaradas [2x] / Agora são 10 e 15 

/ Olha só, quem chegou: a Tatiana, a Adriana, a Juliana / Olha, também chegou a Kelly, a Giselle, a 

Marcelle, a Isabelle e a Luana / Veio trazendo a Lorena, a Gabriela, a Bruninha, a Rafaella, a Vanessa e a 

Fabiana / Agora só falta a Leticia, a Camila, a Patrícia e os homens pra rolar (Música “Farra das amigas”, 

banda Aviões do Forró). 
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mulher. Também é comum que os grupos de amigos se vistam e se comportem de modo 

semelhante. Além disso, os sinais corporais que demonstram felicidade, como o 

movimento exaltado das mãos e sorrisos expansivos, só são possíveis quando os sujeitos 

estão estabelecendo contato com os demais que os cercam. 

 

A gente num grupo só de mulheres [cita o nome de todas]. Se tiver todas, dá 

mais de dez mulheres. Quando a gente chega, tudo mulher, cada uma mais 

boa [gostosa] do que a outra, os homens olham logo, ficam mexendo 

[xavecando]. Tem uma amiga minha que diz assim pros caras: “Bora, paga 

logo uma cerveja aí. Se não for pagar, pode ir se embora” (Entrevista com 

Renata, 19 anos, estudante de Ensino Médio).  

 

Quanto mais gente ao redor, melhor. Estar acompanhado de apenas um amigo 

pode representar pouca popularidade. É preciso, portanto, “ter um milhão de amigos”, 

uma forma de demonstrar-se integrado àquele universo cultural. É perceptível, ainda, a 

interação que grupos grandes realizam com os demais grupos que lhes cercam, 

movimento que proporciona novos laços de amizade e paqueras.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Por seu caráter interativo, as festas de forró eletrônico potencializam a disputa 

por visibilidade, para a qual muitos dos consumidores desse gênero musical convergem 

para verem e serem vistos. Essa característica, contudo, não é particular às festas de 

forró eletrônico, abrangendo festas de diversos gêneros musicais, principalmente os 

considerados “lúdicos” e que têm por público-alvo os jovens. 

 Muito além da busca pela felicidade, esse grupo social busca representar noções 

de felicidade fundamentadas em um estilo de vida específico, cantado e reforçado por 

grande parte das composições de forró eletrônico. Os meios de comunicação de 

Fortaleza e a indústria do forró eletrônico são responsáveis por difundir e massificar não 

somente letras de músicas, mas valores, representações e concepções de mundo que 

ajudam a compor um ideal de vida almejado por muitos dos que confluem aos clubes de 

forró da cidade. Nesse espaço, papeis sociais e noções de felicidade são encenados, 

reapropriados e compartilhados por essa comunidade “forrozeira”. 

 A partir das entrevistas realizadas, é perceptível certa pluralidade de 

justificativas (“paquerar”, “curtir a música”, “beber”, “se divertir com os amigos”) que 

levam os sujeitos aos clubes de forró. Entretanto, as performances utilizadas em quase 

todos os casos estão ligadas às noções de “diversão”, “felicidade”, o que nos leva à 



 
 

281 
 
 

hipótese de que o contexto sócio-cultural e a própria proposta da indústria do forró 

eletrônico proporcionam a confluência de sujeitos que buscam a felicidade ou, ao 

menos, pretendem representá-la em espaços públicos, como o das festas.   

 

6. REFERÊNCIAS 

 

APPADURAI, Arjun. La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías. 

México. CNCCA/ Grijalbo, 1991. Introdução. 

 

CANCLINI, Néstor García. Consumidores y ciudadanos – Conflictos multiculturales de la 

globalización. México D.F.: Grijalbo, 1995. 

 

__________________ (coord.) El consumo cultural en México. México. CNCA, 1993. 

 

DOUGLAS, Mary e ISHRERWOOD, Baron. O mundo dos bens: para uma antropologia do 

consumo. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. 

 

FERRER, Christian. Consumo de espetáculos e felicidade obrigatória: técnica e bem-estar na 

vida moderna. In: FILHO, João Freira (org.). Ser feliz, hoje. Reflexões sobre o imperativo da 

felicidade. Rio de Janeiro. Editora FGV, 2010. 

 

GOFFMAN, Erving. A Representação do Eu na vida cotidiana. Petrópolis, Editora Vozes, 

1999.  

_____________. Comportamento em lugares públicos: notas sobre a organização social dos 

ajuntamentos. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 

GUBER, Rosana. La etnografia: método, campo y reflexividad. Buenos Aires: Grupo Editorial 

Norma, 2001. 

 

HALL, Stuart (ed.). Representation: Cultural representations and signifying practices. UK: The 

Open University, 1997. 

 

_______________. Sin Garantías. In: RESTREPO, Eduardo; WALSH, Catherine; VICH, 

Víctor (editores). Sin garantias: trayectorias y problemáticas em estúdios culturales. 

Bogotá/Quito/Lima: Instituto de Estudios Sociales y Culturales. Pensar/Universidad Andina 

Simon Bolívar/Instituto de Estudios Peruanos, 2010. 

 

MELUCCI, Alberto. O jogo do eu: a mudança de si em uma sociedade global. São Leopoldo: 

Editora Unisinos, 2004. 

 

MOSCOVICI, Serge. Representações sociais: Investigações em psicologia social. Petrópolis: 

Editora Vozes, 2005. 

 

THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de 

comunicação de massa. Petrópolis: Vozes, 1995. 



 
 

282 
 
 

 

 

 

 

 

 

Consumo midiático e novas dinâmicas comunicacionais no meio rural 
 

Diva da Conceição Gonçalves
1
 

 

RESUMO: Este artigo analisa a recepção e consumo de mídias no meio rural. O objetivo é 

compreender a relação de agricultores familiares com os meios de comunicação de massa, 

buscando identificar novas dinâmicas comunicacionais decorrentes desse consumo. Para tanto, 

considera-se a recepção como um espaço de interação e produção de sentidos. A análise está 

fundamentada na teoria das mediações, de Martín-Barbero, no modelo das multimediações, de 

Orozco Gómez, e na concepção de outros autores como Ana Carolina Escosteguy e Nilda Jacks 

sobre recepção. Os resultados revelam que o rádio e a televisão ainda se constituem principais 

meios de comunicação no campo, mas o consumo de internet vem modificando o contexto 

comunicacional rural. O trabalho, a família e a etnia, além do aparato tecnológico, representam 

as principais mediações no consumo midiático dos agricultores. 

 
Palavras-chave: comunicação; recepção; consumo; mediações; meio rural. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O meio rural vem experimentando mudanças significativas nos últimos anos, 

tanto no modo estrutural das atividades econômicas como dos processos de interação, 

contribuindo para a configuração de um ambiente que mistura especificidades rurais e 

aspectos urbanos. Essas mudanças resultam não só do avanço do capitalismo sobre o 

campo, na forma de novas estratégias mercadológicas, mas também de transformações 

culturais e comunicacionais causadas pela proliferação dos meios de comunicação neste 

ambiente. 

Abordando a comunicação na perspectiva do desenvolvimento rural, Graziano da 

Silva (2007) assinala que as novas tecnologias de comunicação e transporte não só 

acabaram com o isolamento do campo, mas também provocaram alteração no cotidiano 

e no imaginário das pessoas no meio rural. Complementando esse quadro situacional, o 

                                                           
1
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autor considera ainda a influência de outros fatores - como a mecanização da 

agricultura, o aparecimento de trabalhadores part-time
2
 e a pluriatividade - na 

configuração de um novo rural (SILVA, 1997, p. 43).    

As peculiaridades e os distintos contextos rurais colocaram o homem do campo na 

“mira” dos veículos de comunicação de massa, que passaram a incluir temáticas rurais 

em suas grades de programação. Se hoje é abundante a presença do rural na mídia, com 

programas que abordam os diversos aspectos da vida no campo, interessa-nos fazer um 

movimento contrário para conhecer as formas de inscrição da mídia no cotidiano rural. 

A pesquisa faz parte de um projeto de Mestrado que vem estudando as mediações 

e as apropriações no consumo de mídia no meio rural. Para este artigo utilizamos como 

recorte duas comunidades localizadas nos distritos de Pinto Bandeira e Tuiuty, no 

município de Bento Gonçalves (RS). O objetivo é compreender a relação dos 

agricultores com os meios de comunicação de massa, em uma perspectiva para além da 

apropriação dos dispositivos tecnológicos. Para tanto, consideramos a recepção como 

instância movimentada por distintas mediações - que não se esgota na posse individual 

ou coletiva de bens culturais (meios) - e, principalmente, como um ambiente que 

oferece múltiplas possibilidades de interações socioculturais e geração de sentidos 

diversos em torno de conteúdos postos em circulação. Este olhar sobre o receptor como 

sujeito ativo na interação com os meios de comunicação implica reconhecer a mudança 

de status no polo da recepção, ao mesmo tempo em que permite refletir sobre a 

comunicação como um processo contínuo que se molda na temporalidade e se efetiva 

nas experiências sociais e culturais dos indivíduos enquanto receptores.  

A partir do mapeamento das mídias consumidas pelos agricultores enfatizamos a 

presença de novas dinâmicas comunicacionais, destacando também os usos práticos de 

informações midiáticas no contexto rural. Na análise articulamos a teoria das mediações 

de Martín-Barbero, ao modelo das multimediações de Orozco Gómez, considerando 

ainda os estudos de recepção realizados por autores brasileiros como Ana Carolina 

Escosteguy e Nilda Jacks. Os resultados revelam que o rádio e a televisão ainda se 

constituem como principais meios de comunicação no campo, mas o consumo de internet vem 

proporcionando mudanças significativas no contexto comunicacional rural. Tais constatações 

representam pistas valiosas no processo de construção e sustentação do objeto de estudo 

da pesquisa sistemática em desenvolvimento. 

                                                           
2
 Sistema de trabalho temporário, em tempo não integral (meio expediente) ou em dias não consecutivos.   
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2. O LUGAR DA PESQUISA 

Em alguns estados do Brasil, mais especificamente na região Norte, as grandes 

distâncias que separam as áreas rurais dos centros urbanos provocam assimetrias 

diversas entre estes dois ambientes, percebidas principalmente no modo de vida das 

populações. Nas comunidades estudadas, entretanto, observamos um contexto 

geográfico e econômico bastante peculiar em relação a outras realidades rurais que 

conhecemos. Os dois distritos estão localizados no Vale dos Vinhedos, considerado uma 

das regiões mais prósperas do Rio Grande do Sul, onde estão instaladas algumas das 

melhores vinícolas do País3.  

Situado a vinte quilômetros do centro urbano, Pinto Bandeira tem como base da 

sua economia a produção frutífera e sustenta o título de maior produtor de pêssego de 

mesa do Rio Grande do Sul. A dez quilômetros de Bento Gonçalves, Tuiuty pratica a 

viticultura como principal atividade econômica e se destaca como produtor de vinho 

colonial. Nestas localidades muitos agricultores também se dedicam ao turismo rural e à 

atividade agroindustrial para diversificar os negócios e aumentar a renda familiar.  

Observando o cotidiano das famílias percebemos um elevado nível de tecnificação nas 

atividades produtivas e no aspecto comunicacional, além da existência de boa 

infraestrutura de moradia e modernos meios de transporte.  Este cenário indica que o 

padrão econômico e o estilo de vida destes agricultores diferem significativamente da 

realidade de outras comunidades rurais de base familiar não só do Rio Grande do Sul4, 

mas também de outras regiões do País5. 

Na análise de Graziano da Silva (1997) o meio rural se urbanizou tanto devido ao 

desenvolvimento e aplicação de técnicas industriais de agricultura, quanto ao 

transbordamento do urbano no rural, processo que pode ser relacionado à ideia de 

                                                           
3
Dados fornecidos pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Sul 

(EMATER/RS), unidade de Bento Gonçalves. 
4
O estudo Pobreza rural, desequilíbrios regionais e desenvolvimento agrário no Rio Grande do Sul, 

realizado por pesquisadores da Universidade Federal do estado (UFRGS), destaca a renda familiar como 

um dos principais indicadores de condição social. “Considera-se que, em uma sociedade capitalista, a 

satisfação das necessidades individuais passa, fundamentalmente, pelo acesso aos recursos monetários 

que permitem o pagamento pelo direito de uso ou consumo de qualquer mercadoria. Assim, o acesso à 

renda constitui-se em fator decisivo que garante ao indivíduo bens e serviços e, com isso, faculta-lhe a sua 

reprodução social” (SCHNEIDER e FIALHO, 2000). Disponível em: 

http://www.upf.com.br/cepeac/download. Acesso: 28 de junho de 2012. 
5
Quando medida pela capacidade de consumo de bens e serviços das famílias, a incidência da pobreza 

rural na região Nordeste é quatro vezes maior do que no Sul (57% versus 14%). BUAINAIN A. M. 

[et.al.]. A nova cara da pobreza rural: desafios para as políticas públicas. Brasília: IICA, 2012. (Série 

Desenvolvimento Rural Sustentável; v.16, pp. 121-159). 
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continuum6. Interessante, porém, considerar que se essas transformações servem para 

conceituar os espaços rurais que hoje experimentam elevados níveis de industrialização 

e urbanidade, também é inegável a presença, neste ambiente, de realidades que mostram 

que o campo ainda está longe da cidade. Existem áreas rurais (Côrtes, 2006) ainda em 

processo de urbanização, outras sequer começaram esse processo e experimentam 

algumas mudanças apenas nos aspectos estruturais – que se configuram como lentas e 

incompletas. 

 

3. CAMINHOS METODOLÓGICOS 

Entender os processos comunicativos significa verificar a interação entre discurso, 

subjetividade e contextos, a partir de uma reflexão sobre questões epistemológicas do 

campo da comunicação, teóricas da efetivação dessa comunicação e metódicas da 

observação e apreensão de todo o processo (Lopes, 1990). Na perspectiva de que o 

consumo midiático e a construção de sentidos no ambiente da recepção ocorrem a partir 

das “mediações” buscamos compreender a relação entre sujeitos receptores e meios de 

comunicação massivos, levando-se em consideração variáveis socioculturais 

constitutivas do universo dos entrevistados. Como bem assinala Martín-Barbero, isto 

implica ressituar o olhar comunicacional sobre os meios, afastando a concepção 

instrumental: “Abordar os processos de recepção a partir das práticas sociais e da 

produção dos sujeitos permite trabalhar espaços onde os meios adquirem materialidade 

social e expressividade cultural, ou seja, onde são produzidos sentidos” (MARTÍN-

BARBERO, 1987, p. 233). 

A pesquisa realizada entre abril e maio de 2012 teve a participação de agricultores 

familiares, com idade entre 30 e 70 anos, que desenvolvem atividades tipicamente 

agrícolas e também desempenham função de liderança no contexto comunitário. 

Optamos por este critério por entender que a diversificação de perfis pode propiciar 

melhores condições para observação dos processos de comunicação e aplicabilidade de 

informações midiáticas no âmbito familiar, em particular, e nas comunidades de modo 

geral. Assim, a amostra foi composta por quatro moradores da Linha Jansen, no distrito 

                                                           
6
Etimologicamente o termo continuum denota algo que não tem ou que parece não ter lacunas nem 

interrupções. Ao pensar o processo de desenvolvimento rural desta forma generalizada, Silva despertou 

críticas de diversos autores, estudiosos da temática, que afirmam que o Novo Rural só existe em regiões 

mais desenvolvidas. 
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de Pinto Bandeira, e quatro da Linha São Valentim, no distrito de Tuiuty, comunidades 

que se caracterizam pela constituição de pequenas propriedades rurais.  

Os primeiros contatos com os agricultores foram acompanhados por um técnico 

da Emater de Bento Gonçalves (RS), que atua na orientação agrícola aos produtores. 

Esse apoio foi fundamental tanto para a imersão nas comunidades como para a interação 

com os agricultores7. Enquanto processo, a comunicação é um objeto de estudo 

complexo que pressupõe o uso de diferentes técnicas metodológicas e minucioso 

trabalho de campo. Por este prisma, considerando que a recepção se dá no cotidiano das 

pessoas, aliamos observação participativa e entrevistas semiestruturadas como métodos 

de coleta de dados. Esta estratégia possibilitou conhecer o perfil socioeconômico dos 

entrevistados, a diversidade de mídias e particularidades da relação dos agricultores com 

os meios massivos de comunicação. 

Com base nas observações e nas informações obtidas dos agricultores mapeamos 

quantitativamente a recepção e o consumo midiáticos nas comunidades. A abordagem 

qualitativa permitiu identificar os vínculos e as experiências com as diversas mídias, os 

agentes mediadores do consumo, os modos de apropriação e os usos sociais de 

informações. Por último, buscamos elementos para situar a recepção como um processo 

que extrapola o momento do contato com os meios de comunicação e posicionam os 

agricultores como atores de uma realidade comunicacional que, lentamente, vem 

incorporando modernas tecnologias. Por não ter caráter comparativo, o estudo analisou 

os dados em seu conjunto, atribuindo representatividade global ao consumo de mídias 

nas duas comunidades pesquisadas. 

 
4. CONSUMO MIDIÁTICO: ENTRE “VELHOS” E NOVOS MEIOS 

Na perspectiva de investigação dos Estudos Latinoamericanos a recepção é 

compreendida como um processo e não mais um lugar.  Para Lopes (1996) esse 

processo se desenvolve em um contexto complexo, contraditório e muldimensional, no 

qual as pessoas estão inseridas: “Ao mesmo tempo em que vivem esse cotidiano, os 

indivíduos se inscrevem em relações de poder estruturadas e históricas, que extrapolam 

suas práticas” (LOPES, 1996, p. 41). Isto implica, segundo Escosteguy (2001), 

                                                           
7
Em todas as etapas da pesquisa contamos com o apoio da Embrapa Uva e Vinho, Unidade temática da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Essa instituição, em parceria com a Emater de 

Bento Gonçalves e agricultores familiares de diversas comunidades rurais do Vale dos Vinhedos, 

desenvolve projetos de pesquisa visando à melhoria da qualidade do vinho artesanal produzido nesta 

região, conhecido comercialmente como vinho colonial. 
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tensionar os polos da produção e da recepção e as chamadas “leituras negociadas”.  

Sobre esta suposta liberdade do receptor Orozco Gómez pondera: “A emissão não 

determina todo o processo, mas tampouco o receptor é livre para fazer o que quer. Há 

um referente importante na emissão. [...] há limites nas possibilidades de interpretação” 

(OROZCO GÓMES, 1993, p. 29).  

Uma abordagem mais atual dos estudos de recepção (Escosteguy, 2009) considera 

que as mudanças no papel do receptor se desenvolveram articuladas com os avanços 

tecnológicos, desenhando novas identidades no contexto comunicacional:        

 

A inclusão dos receptores na esfera da produção tem relação, entre outros 

fatores, com a chamada convergência tecnológica, o que, por sua vez, tem 

estreita vinculação com as singularidades das tecnologias de comunicação em 

uso. Sendo assim, essas novas dinâmicas comunicacionais têm profunda 

repercussão na constituição das identidades dos atores sociais 

(ESCOSTEGUY, 2009, p. 4). 

 

  

Deste modo, os meios de comunicação massivos se inserem no cotidiano das 

pessoas como instâncias definidoras de características culturais, estilos de vida, 

identificação e pertencimento. Partindo de um viés comunicacional que considera as 

mediações como espaços de interfaces entre produtores e receptores, vislumbramos que 

é neste ambiente que a cultura cotidiana se dinamiza em um processo contínuo de 

mudanças e reconfigurações, moldando as relações e se fazendo moldar por estas. 

Ao enfatizar o espaço da experiência dos sujeitos e situar a cultura como elemento 

central no processo de recepção e consumo dos meios, Martín-Barbero (1987) propõe, a 

princípio, três lugares de mediações preferenciais: a cotidianidade familiar, a 

temporalidade social e a competência cultural. Mais tarde, ao “mapa noturno das 

mediações” o autor incorporou novos elementos que funcionam como “filtros” 

determinantes da recepção e consumo de conteúdos midiáticos: a socialidade, a 

ritualidade e a tecnicidade (MARTIN-BARBERO, 1987, p. 233). 

Um olhar mais contemporâneo de Martin-Barbero (2006) apreende o consumo 

não apenas como lócus de reprodução de forças, mas também de produção de sentidos: 

“É o lugar de uma luta que não se restringe à posse de objetos (aqui entendidos como 

meios), pois passa ainda mais decisivamente pelos usos que lhes dão forma social e nos 

quais se inscrevem demandas e dispositivos de ação provenientes de diversas 

competências culturais” (MARTIN-BARBERO, 2006, p. 292). Convergindo com essa 

ideia de consumo produtivo, Jakcs e Escosteguy (2005) situam as mediações como 
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determinantes deste processo: “Elas estruturam, organizam e reorganizam a percepção 

da realidade em que está inserido o receptor, tendo poder também para valorizar 

implícita ou explicitamente esta realidade” (2005, P.67). 

Embora diversos autores reconheçam a questão cultural como base de todo 

consumo, Canclini (1997) apresenta um conceito mais especifico de consumo cultural – 

incluindo-se o consumo midiático: “um conjunto de processos de apropriação e usos de 

produtos, onde o valor simbólico sobrepõe-se aos valores de uso e de troca ou ao menos 

esses últimos se configuram subordinados à dimensão simbólica” (CANCLINI, 1997, p. 

34). Deste modo, é a partir de configurações no âmbito das relações socioculturais, 

tendo como horizonte o lugar em que elas se dão - neste caso o rural – que podemos 

compreender efetivamente o processo comunicacional e o consumo de mídias.  

Neste contexto, a pesquisa revelou pistas significativas de uma cultura midiática 

configurada no consumo de antigos e novos meios de comunicação, assim como nos 

modos particulares de apropriação das mídias. O rádio, a televisão e o telefone (fixo e 

móvel) estão presentes em todas as residências pesquisadas, enquanto o jornal impresso 

e a internet são acessados por mais da metade dos entrevistados. Isto indica que a 

realidade comunicacional dos agricultores se configura pelo uso de “velhos” e novos 

meios de comunicação e pelo trânsito entre novas tecnologias e mídias tradicionais. 

 

4.1. O lugar do rádio 

Apesar da diversidade de mídias nas comunidades, a pesquisa confirma o rádio 

como principal veículo informativo entre os agricultores, seja em função da sua 

capacidade de alcance, comparativamente a outras mídias - especialmente a televisão - 

ou devido às facilidades de uso: 

 

O rádio é meu companheiro. Aqui a TV só pega por parabólica, por isso só 

através do rádio é que fico sabendo das notícias locais [...]. Então, pra mim o 

rádio é muito mais importante que a TV [...] (C. L. – Pinto Bandeira). 

 
 

Não perco um noticiário, da manhã até a noite. Eu sem rádio não sou nada. 

Ele me acompanha para onde vou [...] A prioridade é a notícia, de 

preferência, boas notícias sobre a nossa atividade (J. P. – Tuiuty). 

 
 

A principal motivação da escuta radiofônica é a busca por informações 

relacionadas às atividades agrícolas. Entretanto, essa preferência também envolve 

histórias de vida e laços familiares, de afetividade e valor simbólico, evidenciados nas 
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experiências cotidianas e na conservação de antigos aparelhos que pertenceram aos pais 

ou avós. Outro aspecto que caracteriza o consumo radiofônico é a possibilidade de 

mobilidade, que permite a sua audiência em locais onde não é possível o uso de outras 

tecnologias. Muitos agricultores, que nasceram e cresceram nos distritos estudados, 

acompanhando as transformações na comunidade - da chegada da energia elétrica à 

internet - não dispensam o uso do radinho de pilha, seja em casa, na roça ou em outros 

espaços sociais. 

Interessante observar que entre as mulheres algumas particularidades de uso do 

rádio são mais acentuadas. A escuta também é determinada pelo ritmo cotidiano em 

torno de afazeres domésticos e da rotina de trabalho de outros membros da família – na 

roça – assim como pela possibilidade de aliar audiência e trabalho. Além disso, há uma 

preocupação frequente em retransmitir as notícias recebidas, resultando numa espécie 

de “escuta compartilhada” que movimenta as relações, contribui para a produção de 

sentidos sobre os conteúdos recebidos e potencializa o diálogo nas famílias.  

 
Ouço mais rádio do que assisto televisão porque não preciso ficar parada pra 

ouvir. Fico ouvindo enquanto trabalho. Por isso o rádio pra mim é melhor. Eu 

escuto muitas notícias que interessam pra nossa atividade, por exemplo, sobre 

o preço da uva, tratamento das parreiras, do milho [...], depois transmito pros 

guris (filhos) e pro meu marido (A. P. – Tuiuty).  
 

 

Para Martin-Barbero (2006) as ritualidades constituem “gramáticas da ação” – do 

olhar, do escutar, do ler – que regulam a interação entre os espaços e tempos da vida 

cotidiana e os espaços e tempos que conformam os meios.  No contexto dos agricultores 

pode-se considerar que a ritualidade diz respeito aos diferentes movimentos de interação 

com os meios de comunicação – escolhendo uma ou outra mídia – e aos usos alternados 

na prática cotidiana, de acordo com as necessidades individuais e coletivas.  “Estes 

movimentos estão associados às condições sociais do gosto, níveis e qualidade da 

educação, saberes constituídos na memória étnica (no caso a italiana), de classe ou de 

gênero e por hábitos familiares de convivência com a cultura letrada, oral ou 

audiovisual” (MARTIN-BARBERO, 2006, p.19). 

A valorização do trabalho como eixo principal da vida diária faz com que as 

demais práticas cotidianas girem em torno e a partir deste, podendo ter explicação na 

herança étnica dos agricultores. Por descenderem de famílias italianas, cujos ancestrais, 

de acordo com a história da região, trabalharam arduamente para vencer as dificuldades 
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estruturais e se estabelecer como agricultores, a etinicidade, misturada a traços culturais, 

também se interpõe como mediação no consumo de mídias. 

É justamente na esfera cultural que reside a chave para o entendimento da 

recepção e consumo midiáticos, como defende Orozco Gómez (2002), na esteira de 

Martin-Barbero: “É na mediação cultural onde as demais mediações se configuram, 

onde todas as informações se originam, o consumo se efetiva, o sentido e a identidade 

se constrói. Também é neste espaço que se elabora o processo cognitivo, cujo 

mecanismo não funciona independentemente do contexto cultural, que, em boa medida, 

o condiciona” (OROZCO GÓMEZ, 2002, p. 70). 

 

4.2. O tempo da televisão 

A pesquisa identificou dois eixos mobilizadores da recepção e consumo 

televisivo: informação e entretenimento. Noticiários jornalísticos, programas sobre o 

meio rural, telenovelas, esportes e programas religiosos são os gêneros preferidos dos 

entrevistados, predominando os telejornais e os programas temáticos rurais em relação 

aos demais. Assim, não observamos diferença significativa entre homens e mulheres na 

preferência da audiência televisiva, indicando senso comum em torno das escolhas dos 

conteúdos consumidos. 

Vale ressaltar que embora se configure como prática quase indissociável do 

cotidiano familiar, a recepção televisiva entre os entrevistados ocorre sempre 

condicionada à disponibilidade de tempo. Outro aspecto interessante que caracteriza a 

relação dos agricultores com esta mídia é que, diferentemente do que ocorre na cidade, 

onde a pluralidade de canais oferecidos por modernas tecnologias - como a TV a cabo - 

e o número de aparelhos nos domicílios têm contribuído para a dissolução do modelo 

massivo de recepção8
, entre os agricultores a prática de ver televisão ainda é coletiva, o 

que contribui para manter as famílias rurais mais tempo juntas, com reflexos positivos 

na sociabilidade.  

 
[...] O rádio e a televisão são usados no descanso do meio dia e à noite 

quando a gente pode assistir um bom noticiário ou outra programação como a 

novela, que ajuda a espantar a tensão [...] Sempre assistimos junto com a 

família, durante as refeições [...] (N.P. – Pinto Bandeira). 

 

                                                           
8
BRITOS, Valério Cruz. A dissolução do modelo massivo. In: TV a cabo: a dispersão da audiência. 

Biblioteca Online de Ciências da Comunicação. Disponível em http://www.bocc.ubi.pt/pag/brittos. 

Acesso: 10 de julho de 2012. 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/brittos
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Ao observar as práticas cotidianas dos agricultores compreendemos a 

cotidianidade familiar, a temporalidade social – determinada pelo ritmo do trabalho que 

condiciona o consumo dos meios – e a competência cultural baseada na herança étnica 

como fatores determinantes da recepção e consumo de mídias, já que esse consumo está 

sempre vinculado ao tempo livre, ao convívio familiar e às interações sociais. Nota-se 

ainda que além de constituírem fonte diária de informação e entretenimento os meios de 

comunicação também favorecem a manutenção de práticas tradicionais diárias, entre 

elas as religiosas: “De manhã ligo a TV, assisto a missa e programas religiosos como o 

Pai Eterno, com o padre Robson. Gosto também dos programas da Canção Nova e da 

Rede Vida (emissoras). À noite assistimos o culto em família” (A.P. – Tuiuty). 

Do mesmo modo, a audiência marcada pelo reconhecimento da programação a 

partir das atividades cotidianas reforça a centralidade do trabalho na vida dos 

agricultores. A recepção do Globo Rural, principal programa do gênero informativo 

rural, confirma esta percepção:  

 

Assisto bastante o Globo Rural porque esse programa traz informações que 

podem servir para inovar na propriedade. Tem coisas que servem pra nossa 

agricultura e aplicamos no trabalho, no dia a dia (E. S. – Pinto Bandeira). 

 
Procuro coisas que orientem minhas atividades aqui na propriedade. Então, 

um dos poucos programas que assisto na TV aos domingos é o Globo Rural 

porque reúne informação e conhecimentos que podem servir para a nossa 

atividade [...]  (J. P. – Tiuity). 

 

Também é relevante destacar que embora reconheça a importância dos meios de 

comunicação para a informação, a maioria dos entrevistados manifestou insatisfação 

quanto ao modo como a mídia divulga assuntos noticiosos, especialmente a abordagem 

sensacionalista de temas como política e violência:  

 

A televisão foca muito em questões políticas e exagera em certos casos. 

Temos que assistir pra ficar informado, mas tem bastante porcaria também 

[...] De noite meu marido toma o noticiário e eu nem gosto de assistir porque 

tem muita coisa negativa. É só acidente, só tiroteio...  mas ele gosta, fazer o 

quê? (L.F. – Pinto Bandeira) 

 

Busco informações e procuro acessar coisas boas, mas a televisão mostra 

tudo que é notícia ruim [...] No Jornal Nacional eles procuram deixar por 

último alguma notícia mais amena, priorizando as notícias de violência e 

outras coisas ruins [...] No Fantástico então, nem se fala!  (J. P. – Tuiuty) 

 

Apesar desta percepção crítica, os agricultores sentem necessidade de consumir 

mídia, mesmo que esse consumo seja dosado pela temporalidade e peculiaridades do 
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cotidiano rural. Assim, de modo consciente ou não, a cultura midiática dos agricultores 

atribui caráter social aos meios de comunicação, seja por fortalecer as dinâmicas 

comunicacionais e a interação nos grupos sociais em que estão inseridos ou pelos usos 

práticos que fazem de informações agrícolas ou de outra natureza. Neste aspecto, mais 

da metade dos entrevistados declarou já ter aplicado algum tipo de conteúdo recebido 

por meio do rádio ou da televisão, em atividades da propriedade, com bons resultados. 

Além da evidente preocupação na busca por conteúdos relacionados ao contexto 

agrícola, os agricultores consideram o acesso à informação um fator de inclusão social. 

Assim, a dinâmica de consumo centrada no trabalho também contribui para ampliar a 

circulação dos conteúdos informativos, dentro e fora da comunidade, fortalecendo as 

relações sociais: 

 
Quando ocupamos algumas funções na comunidade precisamos estar bem 

informados porque senão ficamos fora da roda. Busco informações que 

podem servir para inovar na propriedade. Então essas informações eu gosto 

de compartilhar com amigos e vizinhos (E.S. – Pinto Bandeira). 

 
 

A socialidade diz respeito ao contexto social e cultural do sujeito, à cotidianidade 

onde se dão as relações e como sua subjetividade interfere em seu contato com o mundo 

(Martin-Barbero, 2006). Esse tipo de mediação também se dirige à observação de 

representações construídas pelos agricultores na cotidianidade, segundo o modo como 

se relacionam, tendo em vista o contexto social e cultural. Assim, é com base na cultura 

de valorização do trabalho que os agricultores estabelecem também suas relações 

sociais e atribuem sentidos aos conteúdos consumidos, seja opinando favorável ou 

negativamente ou apenas “replicando” as informações no diálogo com os distintos 

grupos sociais.   

 

4.3. A regularidade do jornal  

A cultura midiática dos agricultores também se revela no intenso consumo de 

jornal impresso e na configuração desta mídia como fonte regular de informação. Dois 

terços dos entrevistados recebem em casa pelos menos um jornal de circulação semanal 

ou diária: “Recebemos o Correio do Povo todos os dias e o Semanário na quarta e no 

sábado. Fico sabendo de tudo que acontece, mas, às vezes penso que nem precisa de 

jornal porque as notícias que leio já saíram no rádio e na TV” (A.P. – Tuiuty).  
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Esse consumo é ampliado pelo acesso à versão online dos jornais. Metade dos 

agricultores que consomem essa mídia declarou acessar também o formato digital: 

“Acesso a internet todos os dias pra ver meus e-mails e já aproveito abro umas páginas 

de notícia ou algum jornal. Depois vejo a página do Canal Rural pra saber a previsão do 

tempo [...]” (C.Z. – Tuiuty). Estes agricultores também afirmaram compartilhar com 

amigos e parentes algum tipo de conteúdo acessado. Esta constatação evidencia um 

comportamento midiatizado, atravessando a realidade diária dos agricultores. 

 
 

4.4. Internet e novas dinâmicas comunicacionais 

Além de ampliar as possibilidades de acesso a informações, a internet vem 

possibilitando aos agricultores experimentar novas dinâmicas comunicacionais, com 

reflexos nas práticas de sociabilidade e na perspectiva de integração do campo com a 

cidade. A pesquisa também revelou novas práticas de consumo e de compra e venda de 

mercadorias entre os agricultores, a partir do uso da internet, especialmente entre 

aqueles com maior familiaridade com a ferramenta. Entretanto, apesar destas mudanças 

contextuais na comunicação, a tecnologia ainda é vista como novidade por muitos 

agricultores que enfrentam dificuldades no seu manuseio: 

 

O que eu mais quero é saber acessar a internet, mandar e-mail e tabelas de 

preço dos meus produtos. Vou fazer um curso básico [...] Agora ainda uso 

pouco sozinha. Imagina, a gente nunca viu isso. Tenho amigos que moram 

em Piracicaba (SP) e converso com eles pelo Skype. Também converso com 

uma sobrinha que mora na Espanha. Meu filho acessa e então conversamos 

[...] (C. L. – Pinto Bandeira). 

 

Hoje compro muitas coisas pela internet e também vendo alguns produtos 

porque a comunicação é mais rápida [...]. Se eu quero uma máquina, entro lá 

e pesquiso. Por exemplo, entrei em contato com uma empresa e disse que 

queria um modelo de pulverizador eletrônico de mil litros. Então, eles vieram 

aqui na minha propriedade pra fazer um teste com o produto. Hoje, aqui na 

região, tem entre 50 a 60 pulverizadores deste tipo, como resultado da minha 

ideia (E.S. – Pinto Bandeira). 

 
 

Essas interações comunicacionais envolvem múltiplas mediações, conforme 

destaca Orozco Gómez (2002): “A construção do sentido de uma determinada 

mensagem depende de fatores diversos como a subjetividade, as crenças, as relações de 

classe, de gênero, entre outros fatores que se manifestam de acordo com cada contexto” 

(OROZCO GÓMEZ, 2002, p. 20).  
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Para incluir todos estes elementos no processo de recepção as três categorias de 

mediações, propostas inicialmente por Martín-Barbero, são contempladas por Orozco 

Gómez (2002) por meio das “múltiplas mediações” e também das “comunidades de 

apropriação”. O modelo desenvolvido pelo autor privilegia a percepção das diversas 

mediações que atuam nos processo de recepção. Nesta pesquisa consideramos quatro 

categorias fundamentais: individual, situacional, institucionais e tecnológicos nas 

experiências dos agricultores, presentes tanto nas condições e formas de consumo de 

mídias como nas relações sociais.  

Além da proposta das múltiplas mediações Orozco Gómez (1991) propõe também 

outros conceitos que auxiliam o entendimento dos processos empíricos de recepção. Um 

deles é o de comunidade de apropriação, ou seja, os espaços, lugares ou grupos nos 

quais se dá a recepção. Sendo que cada comunidade de apropriação conta com seu 

“âmbito de significação”, ela atuará enquanto uma mediação na relação entre os 

receptores e os produtos – suas formas e conteúdos. Entre os agricultores estudados, 

consideramos que o consumo midiático ocorre a partir de três comunidades de 

apropriação e mediações institucionais privilegiadas: o trabalho, a família e a religião. 

É em função destes fatores que a maioria dos agricultores passa a consumir os 

programas veiculados pelos meios de comunicação de massa.   
 

Mais do que vínculo com a mídia, esse trânsito diário dos agricultores entre os 

diversos meios evidencia um novo modo de conformação da vida rural, efetivado nas 

experiências midiáticas cotidianas, seja por meio dos dispositivos em rede ou nas 

formas tradicionais da mídia. A despeito dessa convivência pacífica entre mídias 

Orozco Gómez (2007) assinala: “O que eu penso é que todos os meios, velhos e novos, 

assim como as diversas tecnologias videoelectrônicas e digitais que os tornam possíveis, 

coexistem conformando ou não convergências no sentido estrito, porém, se constituindo 

cada vez mais sistemas comunicativos complexos” (OROZCO GÓMEZ, In: DE 

MORAES, 2007, p. 102).  

Importa perceber que frente à vasta oferta de mídias, o consumo dos conteúdos 

não se restringe ao espaço de interação com a tecnologia.  Acionadas pelos agricultores, 

antigas e novas mídias funcionam como operadores de sentidos - construídos ou 

ressignificados por meio dos usos que lhes são atribuídos de acordo com o lastro 

cultural de cada indivíduo - promovendo novas processualidades no contexto 

comunicacional rural. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há uma forte vinculação dos agricultores com os meios de comunicação que se 

entrelaçam nas relações familiares e na dinâmica laboral de tal modo que se tornam 

parte das tramas cotidianas da família rural. Além do trabalho, da família, da religião e 

da etnia, principais mediadores da relação dos agricultores com as diversas mídias, não 

se pode desconsiderar que o aparato tecnológico e o próprio ambiente rural, com toda 

sua singularidade, também representam importantes mediações neste processo, 

favorecendo uma cultura midiatizada potencializada pelas novas tecnologias da 

comunicação.  

Há um quadro revelador de mudanças contextuais no ambiente rural, promovidas 

pela presença da internet, embora esta tecnologia ainda represente um desafio neste 

contexto. Os agricultores vêm experimentando, ainda que de modo tímido, novas 

dinâmicas nos processos de comunicação, com reflexos nas práticas de sociabilidade e 

na perspectiva de integração campo/cidade. Deste modo, é na esfera desta nova 

ambiência, a partir da mediação tecnológica, que o comunicacional encontra outras 

matrizes de uso e significações, por meio da linguagem e da imagem, elementos que 

atribuem à distância novas dimensões e às relações novas temporalidades. 

A realidade comunicacional nas comunidades rurais pesquisadas nos coloca duas 

questões: a larga oferta midiática indica que a topografia comunicacional no meio rural 

tem se modificado com o uso da internet; ao mesmo tempo confirma antigas práticas em 

torno de meios tradicionais de comunicação e modos particulares de interação. Vale 

ressaltar que nesse processo um meio não substitui outro. Ao contrário, há uma 

complementariedade entre antigos e novos meios e, deste modo, os agricultores buscam 

nas novas mídias experiências comunicacionais que só os meios digitais possibilitam.  

O midiático estabelece cenários para rituais e experiências que transcendem as 

particularidades do contexto rural, colocando o agricultor como protagonista na relação 

com os meios, na medida em que este transita nas redes sociais e nas mídias tradicionais 

e põe em circulação informações de seu interesse, seja de forma online ou oralmente. 

Importa perceber que os agricultores não se colocam estanques, nem restringem a 

recepção ao contato com as mídias, mas se posicionam como sujeitos ativos no processo 

de produção de sentidos, frente à pluralidade de fatores da vida cotidiana. 

As formas particulares com que os agricultores consumem mídia são evidenciadas 

por uma série de questões próprias do cotidiano rural (laços sólidos de amizade na 
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comunidade, laços e tradições familiares, ligação com a terra, vínculos com o trabalho) 

que funcionam como referência de conduta e delegam especificidade ao meio rural. 

Entretanto, se por um lado o rural ainda conserva singularidades próprias, por outro está 

cada vez mais inserido em uma perspectiva global. Neste sentido os meios de 

comunicação funcionam como vetores de mudanças, contribuindo ora para acentuar, ora 

para relativizar as fronteira entre o rural e o urbano.  
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Recepção midiática juvenil: configuração dos usos do celular e da internet (via lan 

house) nas Vilas Progresso e Brás, em São Leopoldo (RS) 

 

Cleusa Albília de Almeida
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RESUMO: O artigo apresenta parte de um estudo feito nas comunidades vila Progresso e vila 

Brás de São Leopoldo/RS. Situa-se inicialmente como estudo de recepção e tem como objetivo 

identificar as peculiaridades desses estudos realizados em ambiente comunitários no campo 

juvenil. Em uma análise inicial foi perceptível que os jovens independentemente do local social 

que se encontra, ou cultura que se vivem usam os celulares como modeladores do lazer, 

determinando propriamente as atitudes do cotidiano no espaço de suas respectivas comunidades. 

No segundo movimento o artigo busca apreender a processualidade interacional da qual se 

delimita os espaços onde ocorre a recepção. Evidencia-se que estes usos midiáticos nos espaços 

comunitários juvenis têm contribuído para uma reconfiguração do lazer destes através dos 

aplicativos e o consumo de músicas, sobretudo com os usos de celulares. 

 

 

Palavras-chave: Recepção Midiática; Comunidades; Juventudes; Celular; Lan House. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 Este artigo é fruto de uma pesquisa exploratória apresentado para conclusão 

da disciplina Seminário Intensivo III da Linha de Pesquisa 3 - Teorias e Metodologias da 

Recepção Midiática – do Programa de Pós-Graduação em Comunicação – UNISINOS. A 

pesquisa foi desenvolvida em duas vilas periféricas de São Leopoldo/RS, vila Brás e 

vila Progresso. E o interesse desta pesquisa foi a percepção do uso das mídias (celular e 

internet via lan house) no cotidiano juvenil, observando o modo de entrar nas redes, 

como entravam e quais as estratégias de acesso e de consumo 

Para melhor compreensão desse campo juvenil, foi preciso mapear e catalogar os 

perfis dos jovens existentes nas vilas: Brás e Progresso, num intuito de favorecer o 

diálogo e compreender melhor as condições assumidas por esses sujeitos midiáticos, 
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mesmo em condições sociais não favoráveis. Para esta pesquisa consideramos que a 

condição social não sufoca o sujeito digital e midiatizado, isto quer dizer que os usos 

das mídias irrompem fronteiras do poder econômico, social, cultural e político mesmo 

que esta participação na mídia para alguns implique compromissos financeiros a perder 

de vista no processo de aquisição dessas tecnologias. 

De acordo com Martín-Barbero (2003), a recepção é o lugar de produção de 

comunicação. Nesta perspectiva Queiroz e Cogo (2012) afirmam que o receptor é 

sujeito ativo no processo comunicacional, situando a recepção como lugar social de 

ressignificação dos discursos recebidos. 

O trabalho se constitui pelos seguintes passos: trilhas dos contextos juvenis que 

revelam um pouco sobre os jovens que queremos lidar precisamente as juventudes - 

opto por este termo Juventudes, apontado pelos autores Margulis e Urresti (1996b), para 

destacar a diversidade em torno destes sujeitos sociais; algumas possibilidades de 

conceitos sobre mídia, jovens e recepção; estratégias de acesso e consumo de celulares; 

usos das mídias e compartilhamento de aplicativos.  

O exercício do poder nas redes, segundo Castells (2009, p.72) existem quatro 

formas distintas de poder; a) poder de conectar en red; b) poder de la red; c) poder em 

red; d) y poder de crear redes. Com esses atravessamentos todo o diálogo gera em torno 

da recepção e do compartilhamento feito em rede ou mesmo na coletividade da vivência 

grupais nas vilas. 

 

2. TRILHAS DOS CONTEXTOS JUVENIS 

Quem é o jovem desta pesquisa? Por decisão, a escolha dos jovens não é aquele 

ditado pelas publicidades ou ditas pela sociedade hierárquica. Trato nesta pesquisa 

exploratória de jovens no plural ou juventudes. No que diz respeito à categoria social 

juventude(s), Soares (2000) sinaliza, baseando-se em Ariès (1986), que a representação 

da juventude como uma fase de transição entre a infância e a idade adulta foi 

inaugurada pela Modernidade, configurando-se assim como um fenômeno ocidental 

moderno. Na contemporaneidade, esta construção, ou como alguns autores preferem 

dizer, esta invenção, não se sustenta, pelo menos na forma como se idealizou. Não 

podemos nos deter em perspectivas que objetivem categorizar a juventude como uma 

fase, como um fenômeno biológico ou um estágio de maturação psicológica. Neste 

sentido, os campos dos Estudos Culturais podem oferecer outras perspectivas ao 



 
 

299 
 
 

articular áreas tais como a comunicação e a teoria cultural e social de forma a criar outro 

campo teórico, não definitivo ou fixo, mas sim produtivo para aprofundar e 

problematizar as juventudes nas sociedades atuais.  

Juventudes este termo pode ser utilizado para destacar as diversidades em torno 

destes sujeitos sociais: idades e faixas etárias; as classes sociais de onde se originam e 

convivem; as relações de gênero e de orientação sexual; bem como de raça ou etnia, que 

trazem cargas culturais, marcas de preconceitos, discriminações, mas também de 

afirmações de identidades pertinentes. 

O processo de juvenilização, que está relacionado ao consumo dos signos 

juvenis, envolve uma complexa articulação “de signos que atravessam o contexto 

cultural da atualidade” (Margulis e Urresti, 1998, p. 5). Ele se dá a partir do grande 

avanço dos meios de comunicação, assinalado a partir da década de sessenta. Desta 

forma, a constante veiculação de imagens representativas da juventude instaura a 

valorização de uma superficialidade de ser jovem, ou seja, o look juvenil. Sendo assim, 

é possível que um jovem não apresente um visual, aparência ou signos juvenis, assim 

como também é possível que alguém que não seja jovem apresente uma série de signos 

juvenis. Nas palavras dos autores (1998, p.4) “a condição social de juventude não se 

oferece de igual maneira a todos os integrantes da categoria [...] jovem”. Garbin (2005) 

assinala que a questão central está, então, em conhecer e entender esta mistura de ânsias 

e imaginários juvenis. Para a autora, "certo é que a juventude contemporânea tem se 

caracterizado por suas diferentes culturas, que afloram em muitos lugares, ao mesmo 

tempo, como a da geração zapping, da geração digital, das características de 

nomadismos, da linguagem do 'tipo assim', da 'parada animal', as distintas preferências 

musicais, as vestimentas e acessórios, as marcas corporais, enfim, urge que nos 

percebamos como sujeitos de uma condição cultural que através de inúmeros 

investimentos nos modifica, transforma e constitui diferentes maneiras de ser e estar no 

mundo”. 

Deste modo seguimos o caminho da pesquisa para responder aos nossos 

interesses, enquanto pesquisadora convencida que a mídia digital é fonte credível para 

os estudos nos contextos culturais sob a perspectiva da recepção midiática, trilha por 

onde percorrem inúmeros conhecimentos, onde os atores sociais se apropriam das 

mídias de diversas maneiras, com interesses distintos e locais onde afirmam e 

reinventam as suas identidades. Alguns dos jovens entrevistados são de baixa renda e 
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nos indagamos sobre as formas de acessos e usos dos celulares como parte do cotidiano. 

O que ainda continua por responder é como se dá o acesso às internets se muitos não 

têm condições de se manter como os bens básicos saúde, alimentação e educação? 

Para responder a tais indagações, entrevistamos com três jovens da vila Brás, 

sendo uma jovem de 23 anos, dançarina e professora de dança.  Um jovem de 21 anos 

trabalha no comercio e estudante do período noturno. Uma jovem de 15 anos que estuda 

e pratica karatê. A vila Brás, nesta pesquisa foi considerada o local onde as condições 

comunitárias favorecem a cultura, o lazer e o esporte mesmo em situações de riscos, 

devido aos números elevados de casos de violências no contexto juvenil.  

Para as escolhas dos ambientes onde a pesquisa seria realizada, os primeiros 

contatos foram teleguiados por uma moradora que facilitou o acesso aos locais onde 

encontramos o principal público da nossa pesquisa – os jovens. A juventude da vila 

Brás que consumem as mídias digitais apresentam participação ativa dentro da 

comunidade, alguns são monitores de dança outros praticam esportes. 

Para chegar a essas escolhas foram dias de observações, com visitas semanais 

entre os meses de maio e julho de 2012. Além das entrevistas e registros fotográficos, 

utilizei um diário de campo para anotações de indícios e alguns dados importantes para 

a pesquisa que funcionaram como indicadores das pequenas coisas a serem vistas com 

maior profundidade e de utilidade no sentido de disciplinar a própria ordem da pesquisa 

e pesquisadora – gestos – sinais – posturas corporais entre outros. 

 

3. ALGUMAS POSSIBILIDADES DE CONCEITOS: MÍDIA, 

JOVENS E RECEPÇÃO 

Na sociedade atual as mídias têm colaborado por significativas viravoltas, 

sobretudo no cotidiano juvenil. Para Canclini (1998, p. 289), a mídia se transformou, até 

certo ponto, na grande mediadora e, portanto, em substituta de outras interações 

coletivas, e cabe lembrar que este cotidiano dos jovens não impera num espaço fixo ou 

delimitado, ou seja, este espaço se faz e refaz fora de espacialidades prescritas, eles 

estão sempre reiventando as suas próprias condições e aumentando as possibilidades 

mesmo em becos sem saídas. E nessa realidade sob a ótica da recepção em transição, 

Orozco (2011, p.382) destaca que os sentidos da recepção estão sofrendo 

transformações importantes, não somente em questão televisiva, mas, sobretudo entre os 

jovens. Nas palavras do autor, o celular ganha outro modo de uso, transcendendo o 
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modelo clássico da comunicação verbal para converter-se em dispositivo versátil, ou 

seja, além da voz, som e imagens oferecem estes artefatos que remodelam e 

reconfiguram a recepção dos jovens enquanto atores sociais. 

Nesse sentido, todos podem transmitir  para todos em tempo real, com 

atualização permanente, mantendo sob demandas as informações que constroem os contextos 

dos fatos. O tempo e o que desenha a memória da usabilidade não são mais estabelecidos pelos 

tradicionais produtores da informação, mas são construídos pelos usos e consumos de 

mídias individualmente, de maneira personalizada. Esta construção gera tempos diferentes, porém, 

relacionados, produzindo novos sentidos a um formato aos quais todos já estavam 

acostumados.  

O jovem é um leitor de imagens, inquieto, curioso portador de tecnologias móveis que lhe 

permitem, simultaneamente, várias operações, a partir de um único suporte nesta pesquisa os usos 

diversos de celular e o acesso a esta tecnologia por meio da lan house.  Entre essas operações de usos de 

diversos dispositivos midiáticos estão à recepção e consumos de conteúdos, informativos, musicais, 

entretenimento, relacionamentos virtuais e exposição de vivências.  

 

4. ESTRATÉGIAS DE ACESSO E CONSUMO DE CELULAR 

Por se tratar de jovens de baixa renda que na maioria dos depoimentos dos 

entrevistados dependem financeiramente dos pais, predomina a forma de compras de 

aparelhos em planos parcelados. Neste contexto verifica-se a preferência por modelos 

de celulares mais modernos e atualizados e lançados em 2012. Por que os celulares 

precisam ser do ano? A maioria destaca-se por ser moderno para solucionar as 

necessidades daquele jovem, tem internet e com isso podem acessar onde têm pontos 

gratuitos de acesso, em bares, no shopping. Desta maneira, não basta ter um modelo de 

celular ultramoderno, ou mais de um celular, o que importa é como o acesso é feito e 

qual a dimensão de sensação que ela causa, para quem usa e para quem observa esse 

uso. Neste sentindo é válido ressaltar que os jovens são altamente competentes no 

manejo das tecnologias favorecendo deste modo a usabilidade extrapolando os limites 

pré-estabelecido pelos fornecedores.  

No contexto da vila o acesso ocorre via lan house, revelando as dificuldades de 

acessos, e os jovens usam as estratégias de ampliação do acesso e do uso tecnológicos a 

partir dos conhecimentos adquiridos pela curiosidade e habilidade provindas das 

condições juvenis. Segundo Certeau (1994, p.97), esses sujeitos, produtores 
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desconhecidos, traçam “trajetórias indeterminadas”, aparentemente desprovidos de 

significados porque não são coerentes com o espaço construído, estes jovens criam suas 

táticas.   

Perguntados sobre o uso da internet, os entrevistados revelaram que a atração 

predileta em comum para os jovens são as redes sociais, os jogos virtuais coletivos. As 

lan houses, por mais simples e precários que sejam, convertem em cybercafé, oferecem 

máquinas de computadores e as guloseimas para não perder a clientela. Seria uma forma 

de enfrentar o desemprego? A resposta para essa pergunta pode constituir um fértil 

campo de pesquisa para as ciências sociais. 

Os dados da pesquisa apontam que os entrevistados frenquentam as lan houses a 

cada três ou quatro dias, apenas um dos entrevistados tem internet em casa, sendo assim 

o acesso à internet é diário, além da interação social com os grupos da comunidade, os 

entrevistados com o espaço importante de tecnologias, estes se constituem de encontros 

como meio de estar juntos.  De acordo com os entrevistados as situações de atos de 

violências que envolvem os jovens como autores e vítimas do processo têm interferido 

nas relações e modificando os modos e estilos de vida, porém, não é nosso interesse 

abordar esse aspecto da comunidade. 

 

5. USO DAS MÍDIAS E COMPARTILHAMENTOS DE 

APLICATIVOS  

Para surpresa desta pesquisa, os celulares são usados como mecanismo de 

interatividade e ao mesmo tempo de empregabilidade, ou seja, com os seus celulares a 

comunicação é mais rápida e de maior eficiência. Para alguns esses aparelhos se 

restringem a resolver os desafios de distância para entrega de recados. Para outros, vai 

muito além, como o caso da jovem professora de dança que baixas todas as músicas e 

aplicativos tecnológicos compõem seus repertórios, utilizando aplicativos diversos no 

celular ela realiza vários movimentos para desenvolver melhor o seu trabalho. 

 O mais notório é a existência de um código de usabilidade entre os jovens. 

Onde há um sinal gratuito lá estão todos os seguidores da ordem acessem de graça. 

Estas estratégias remetem ao pensamento de Castells (2009), quando ele reflete sobre a 

sociedade altamente maleável, ou seja, os atores reinventam novos modos de estar e 

usar as mídias conforme suas necessidades e possibilidades.  
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Outro ponto marcante na pesquisa foi perceber que os jovens são uma espécie de 

coletividade ambulante. Mesmo para as entrevistas, um era o entrevistado que respondia 

em poucas palavras e muitos gestos corporais e sinais; outros eram os amigos que 

acompanhavam para rir e às vezes complementar as respostas participando da conversa, 

e por sinal ajudavam no diálogo. Essa interatividade/interação pode ser denominada 

como um tipo de saber que desde a sua origem está no formato do compartilhamento. 

Faz-se necessário tempo e olhos para perceber nas entrelinhas dos seus códigos o que 

realmente é possível construir no contexto juvenil, aqui entendido como um campo 

amplo e maleável. 

Perguntado sobre a forma de acesso ao seu aparelho de celular a jovem A (JA) 

afirma: Usei toda a minha lábia para convencer minha mãe, depois de muitas tentativas 

e bons comportamentos consegui, de vez em quando eu cuido de uma criança, e já 

ajudo nas parcelas, o meu celular é meu tudo, passo mensagens, recebo também, ai 

como amo [...]. 

Com esse depoimento, podemos entender que para ter acesso ao aparelho 

desejado, a maioria dos jovens entrevistados, optam pelo pagamento parcelado. 

Sobre os usos do celular e seus aplicativos a jovem (JA) declarou: faço por 

primeiro a conexão com o meu face, e já atualizo meu status. Sempre dou bom dia  

para o pessoal, e digo o que estou fazendo ou então o que eu gostaria de está 

realizando naquele momento, meu dia a dia nem sempre tem novidades, mas eu as crio 

de certo modo. 

Partindo de um ideal de consumidor, segundo o jovem B (JB) enfatiza: Eu 

sempre quis um celular com Wi-Fi, que fosse Touch Screen e não pensei duas vezes 

quando recebi o meu primeiro salário. Fui com a minha mãe e escolhi esse 

superpoderoso. Eu posso baixar meus aplicativos, minhas músicas e o que é mai 

importante, posso mostrar meu celular, posso acessar o meu face [...] 

Continuando o diálogo JB explica, que com os seus aplicativos modernos eles 

funcionam como mediador do lazer por possibilitar o acesso a jogos e músicas. Para 

essa atividade participo de um grupo de curte as mesmas coisas, ou seja, os jovens que 

usam os mesmos modelos com capacidades iguais ou superiores de usabilidade. Neste 

caso, fica explícito o desejo de estar nas redes sociais o que foi perceptível em todas as 

entrevistas. É necessário um lugar de postagem, aqui entendido como uma praça onde 

todos se conectam e compartilham das preferências e consumos, o facebook aparece 
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como principal mecanismo de compartilhamento seguida pelo You To Be e os 

Programas para baixar aplicativos – músicas e jogos – de mais acessibilidade dos 

jovens entrevistados na vila Brás. 

A respeito do compartilhamento, aproximadamente 80% dos entrevistados 

disseram que usam seus celulares para baixar aplicativos e quando não conseguem seja 

pela ausência de algum aplicativo ou insuficiência de créditos recorrem as lan house. 

Nesta pesquisa esse dado foi definidor da seguinte questão: a) a lan house, oferece 

condições necessárias em termos potência tanto para baixar aplicativos como para os 

jogos coletivos predominante na preferência dos jovens na vila Brás. Ressalto que os 

jovens entrevistados para esta pesquisa, possuem participação forte nos movimentos da 

vila juntamente com o desejo de estarem conectados nas redes sociais e outros 

mecanismos tecnológicos têm vivencia compromissada com as atividades do bairro 

tanto nos esportes – dança e karatê como nas atividades promovidos pela Escola Aberta 

que oferece múltiplas possibilidades – oficinas – esportes – leitura entre outros. 

Durante a pesquisa e em todas as entrevistas os jovens comentaram que o medo 

da violência que vem aumentando nesses últimos anos muitas mortes, assaltos e abusos 

sexuais. O sintoma do medo é caracterizado pelas pessoas que ficam aprisionadas em 

suas casas. E também a falta de lazer e outras formas de interação são perceptíveis em 

todos os depoimentos. 

Em relação aos locais que costumam acessar a internet via celular - Wi-Fi, a 

grande surpresa foi que buscam pontos de acesso livre, no centro da cidade ou quando 

estão no Shopping, o que ocorre frequentemente. Porém, foi predominante como local 

de acesso a lan house. 

Fica evidente pelos depoimentos que a questão financeira é forte, mas com os 

artefatos midiáticos os jovens conseguem encontrar os canais, sobretudo pela economia 

ou algumas espertezas nascidas pelas necessidades do ambiente onde estão inseridos.  

Outro aspecto observado nesta pesquisa é que o celular não é bem 

individualizado nas casas periféricas, uma vez que todos podem usar deste dispositivo 

seja para despertar, usar os possíveis bônus para determinada operadora. Esse dado 

ocorre por necessidade ou por um bem constituído nessa ambiência especifica que é o 

caso da vila Brás. Sobre as facilidades trazidas pelos usos dos celulares, a descoberta 

nesses dias de observações, em relação aos jovens que estão inseridos no mercado de 

trabalho, eles usam os celulares como ferramenta complementar para execução da 
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função que desempenha. Além desses elementos, facilitam os cumprimentos dos 

compromissos comunicacionais agendados fora da vila. 

Em todas as minhas visitas ao local da pesquisa observei que os jovens 

carregavam seus celulares, pela postura do corpo, das mãos e dos cuidados específicos 

com os aparelhos. Fiquei convencida de que se trata de um artefato tecnológico que vai 

além dos usos. Seria uma forma de diálogo, de desabafo e de status, além de representar 

uma forma de inclusão social e em determinado grupo categorizado pelos jovens a partir 

dos modelos de celulares e mesmo pelo modo de estar no grupo. Em vários momentos 

percebi essa interface. Muitos diziam: eu tenho esse, meus amigos ainda têm deste [...] 

apontando o celular em desuso aparentemente, mas que é carregado consigo como 

relíquia, uma espécie de ritual de passagem. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por esses tempos, percebo que as pesquisas que partem dos próprios jovens e de 

suas experiências, de suas percepções, de formas de sociabilidade e de atuação têm 

crescido consideravelmente. A partir dos olhares que reduzem, estigmatizam, 

“padronizam” ou até mesmo, como denomina Martín-Barbero (1998), “criminalizam” 

os jovens, se perde de vista que “a abordagem da juventude pela perspectiva da 

complexidade dos processos culturais, nos auxilia na percepção das maneiras como os 

jovens estão reconstruindo o tecido social em inúmeros rituais de solidariedade e 

expressividade estética”.  

O uso da internet tanto pode ocorrer via celular e como via lan house e, alguns 

momentos podem ocorrer simultaneamente. Pela observação foi possível perceber que a 

lan house completa os artefatos tecnológicos no que compreendem os acessos aos 

celulares deficientes pela falta de créditos ou pela indisponibilidade estrutural de cada 

aparelho, ou seja, o lan house funciona como salvadora dos compartilhamentos das 

formas de sociabilidade da juventude. 

 Vislumbrando essa realidade, aos olhos da recepção e das práticas, foi possível 

caracterizar tais ambientes como lugar de produção de comunicação e perceber que o 

receptor como sujeito ativo no processo comunicacional, conforme sugeridos por 

Queiroz e Cogo (2012). Em um contexto mais amplo a vila é um lugar social de 

ressignificação dos discursos recebidos e compartilhados pelos jovens. 
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Deste modo, a pesquisa garimpou importantes pistas para percorrer novos 

caminhos. Agora, porém, com olhar inovado, com novos e possíveis encaminhamentos 

juvenis no campo da recepção midiática. 
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A revista Kzuka e seus leitores. 

 

Camila Pozza Bertinetti dos Santos
1
 

 

RESUMO: O objetivo principal do presente trabalho é descobrir se os jovens da Geração Y e Z 

pertencentes às classes A e B de Porto Alegre leem a revista Kzuka conforme a empresa 

homônima afirma. A abordagem teórica se dá por meio do Consumo cultural e a relação dos 

jovens com o consumo midiático. Para tanto, analisou-se as edições do último ano da Kzuka a 

fim de identificar quais colégios são os mais frequentes na seção Por Aí
2
, pois desta maneira 

filtra-se quais deles com distribuição da revista seriam mais interessantes para a observação 

participante e aplicação de questionários com os alunos. Realizadas a observação e a aplicação 

de questionário, pode-se verificar que apesar desta geração estar imersa em diversos meios de 

comunicação, a revista Kzuka acerta na sua comunicação dirigida a esse público, pois muitos 

afirmaram ler, compartilhar o conteúdo com os amigos e ainda afirmam se identificar.  

 

Palavras-chave: revista; geração z; jovem; consumo midiático.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente encontram-se diversas pesquisas sobre o consumo midiático por jovens. 

Nestas investigações, geralmente, se utilizam as classificações de juventude conforme 

os conceitos geracionais propostos por Tapscott (1999). As Gerações Y (que 

compreende a faixa etária entre 15 e 35 anos) e Z (adolescentes até 14 anos) têm sido 

delineadas como um segmento de jovem habituado a consumir diversas mídias 

concomitantemente; imerso em uma grande quantidade de informações, por isso 

também, dispersivo e de baixo comprometimento aos meios; habituado a interatividade 

e a meios que possibilitem conexão e relacionamento. Em meio a esse cenário encontra-

se a empresa Kzuka, plataforma multimidiática da empresa RBS, voltada estritamente 

ao público jovem e atuante em quatro estados do país. A revista Kzuka, um dos veículos 
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de comunicação da marca, direcionada aos adolescentes entre 13 e 18 anos das classes 

AB e também distribuída nos principais colégios de Porto Alegre-RS, se apresenta como 

meio de comunicação preferido de seu público dentre os veículos da empresa. 

Para tanto, impõe-se como necessário ponto de partida investigar se, de fato, os 

estudantes leem a revista e o porquê.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com Slater (2002), todo consumo é cultural e isso decorre de quatro 

razões: o ato de o consumo englobar produção de significados; os significados serem 

partilhados; todas as formas de consumo serem culturalmente específicas, porque a 

maneira de produzir e de utilizar os bens se relacionam com os contextos culturais 

específicos; e o consumo ser o lugar onde são produzidas e reproduzidas culturas e 

relações sociais. García Canclini, no livro Consumidores e Cidadãos (1997), define 

consumo cultural como “o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a 

apropriação e os usos dos produtos” (CANCLINI, 1997, p. 53). Para entender melhor 

este conceito o autor propõe seis caminhos: 1) pode-se entendê-lo por meio de sua 

racionalidade econômica; 2) de sua racionalidade sociopolítica interativa, 3) de sua 

racionalidade integrativa e comunicativa de uma sociedade, 4) de sua racionalidade 

consumidora e seus aspectos simbólicos e estéticos, 5) o consumo como cenário de 

objetivação de desejos e 6) o consumo como processo ritual.  

Posto isto, volta-se a atenção para o consumo midiático, uma das formas de 

consumo cultural, e o segmento jovem, a fim de compreender a relação entre eles em 

um contexto cada vez mais hiperconectado. 

 

2.1 A juventude e o consumo de mídia 

Diversas pesquisas apontam para um jovem consumidor dispersivo em função 

do consumo concomitante de várias mídias, e também para um jovem inquieto com os 

meios, pois este cresceu em um ambiente onde não se poderia pensar algo não 

interativo, personalizável e quase imediato, sendo as restrições artificiais (no caso da 

programação do rádio e da televisão, por exemplo) motivo de causar estranhamento 

(CUNHA, 2009). 

Procurando um melhor entendimento dessa juventude, encontrou-se a 

classificação de Tapscott (1999), o qual define quatro conceitos geracionais da seguinte 
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forma: Geração Baby Boom (geração TV): nascidos de janeiro de 1946 a dezembro de 

1964. Geração X: nascidos de janeiro de 1965 a dezembro de 1976, também chamada 

de Baby Bust. Geração Internet (Y ou digital, conforme o título do livro): nascidos de 

janeiro de 1977 a dezembro de 1997. Geração Next (geração Z): nascidos de janeiro de 

1998 até o presente. (PIENIZ, 2010). 

Voltando-se aos estudos sobre a Geração Z, observa-se na pesquisa de Hack 

(2005) que a mídia, com sua extensa gama de produtos para o entretenimento, se 

configura como uma possibilidade presente e preferida para ocupar o tempo destinado 

ao lazer por este segmento, sendo opções significativas referidas pelos jovens da 

pesquisa o ouvir música, assistir TV, ler revistas e acessar a internet. 

Entre esses consumidores a convergência de outros meios com a internet é 

representativa: quase metade deles acessam a web enquanto assistem à TV ou enquanto 

ouvem rádio. Esse dado conflui com a pesquisa de Castro (2012) onde também é 

observado um consumo de mídia que não ocorre separadamente, isto é, uma mídia por 

vez. Enquanto estão na internet, os teens multitarefa ouvem música, falam ao telefone e 

assistem à TV.  

Além destes primeiros aspectos, chama atenção o fato de que as redes sociais já 

fazem parte da vida de uma grande parcela da população. Praticamente 100% dos 

jovens paulistas membro da Geração Z entrevistados pela Quest participam de alguma 

rede social (QUEST, 2011)
3
. As redes sociais são parte fundamental na vida dos 

adolescentes para se socializarem, conhecer pessoas, ter reconhecimento e autoestima
4
.  

Outro retrato é a imagem de um jovem que passa 24 horas por dia nas telas. 

Castro (2012) utiliza a denominação screenager para designar este jovem característico 

da cena digital atual, o qual se desdobra em receptor, produtor, fã e consumidor em sua 

interação costumeira com múltiplas telas. A mais utilizada é a do computador, para 

acessar a internet, em que 77% dos jovens preferem passar o seu tempo, contra 66% da 

Televisão e 54% do celular. Com relação ao celular a pesquisa da Enfoque (2011) 

                                                           
3
Estudo São Paulo em Foco: Gerações X, Y e Z, realizado pela Quest Inteligência de Mercado. 

Disponível em: <http://www.questmkt.com.br/questblog/?s=gera%C3%A7%C3%A3o+z>. Acesso em 03 

de junho de 2012. 
4
Pesquisa Geração @ e as Mudanças dos Consumidores Teens” realizada pela Enfoque Pesquisa de 

Marketing no Brasil e apresentada em fevereiro de 2011. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/geracao-quem-sao-e-como-se-comportam>. Acesso em 03 

de junho de 2012. 
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indica ainda que 75% dos jovens entrevistados usam celulares, sendo que 16% navegam 

na Internet por esses aparelhos. 

O que não muda é que as marcas continuam representando os códigos de moda 

para esta geração, seja como pertencimento, para obter status ou como diferenciação. 

A pesquisa Dossiê Universo Jovem MTV
5
 (quinta edição), composta por um 

universo de 64 milhões de jovens brasileiros, de 12 a 30 anos (nascidos entre 1980 e 

1998 – contemplando as gerações Y e Z), das classes sociais A, B e C, traz recortes 

complementando os hábitos de consumo do estudo visto anteriormente.  Os relatos 

trazidos de profissionais de mídia acerca do consumo midiático dos jovens retratam 

consumidores dispersivos: “eles estão na internet com a TV ligada, com os fones, 

ouvindo música e estudando” (DOSSIÊ, 2010, p.32); e também com baixa fidelidade e 

comprometimento aos meios. Segundo o Dossiê, isso ocorre porque tudo para o jovem 

mudaria em um curto espaço de tempo. Além da questão dispersiva do consumo 

midiático, se encontra a questão interativa, em que Tapscott (1999) afirma que esses 

jovens nasceram em um mundo livre e customizável, portanto é natural que queiram ter 

opções e encontram na possibilidade de escolha, grande valor. Também identificando a 

importância das escolhas e da liberdade, alguns autores afirmam que o rádio e a 

televisão contam com métodos antiquados e desajeitados, pois são unidirecionais, com a 

escolha da programação e conteúdos nas mãos de alguns poucos. Logo, são opções de 

entretenimento que não oferecem maiores alternativas de conexão e relacionamento, 

duas palavras importantes para essa geração. (FERREIRA, 2009). Apesar dessas 

restrições, assistir televisão ainda se encontra entre os passatempos favoritos do jovem 

como se pode observar na pesquisa de Hack (2005) já citada anteriormente. O gráfico 1 

ilustra como o jovem ainda vem consumindo mais mídia e continua consumindo a 

diversos tipos. 

                                                           
5
Disponível em: <http://www.aartedamarca.com.br/pdf/Dossie5_Mtv.pdf>. Acesso em 29 de maio de 

2012. 
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Gráfico 1: Hábitos de consumo dos meios. 

 

Fonte: Dossiê Universo Jovem MTV 2010. 

 

A partir deste cenário, pode-se construir uma imagem de um jovem 

superconectado, habituado a ter a sua disposição uma grande gama de produtos 

midiáticos, os quais podem ser consumidos concomitantemente e até mesmo 

interativamente e construídos pelos próprios receptores. Nesse contexto está situada a 

empresa Kzuka. Empresa do Grupo RBS voltada estritamente ao segmento jovem.  

 

3. A EMPRESA KZUKA 

A empresa Kzuka nasceu em 2000 e foi fundada por Fernando Tornaim. Ela foi 

idealizada para suprir a demanda do mercado de uma empresa especializada em 

comunicação com o segmento jovem. Seu primeiro veículo foi um jornal homônimo 

que se tornaria em pouco tempo a revista Kzuka. Em cinco anos a publicação atraiu o 

interesse do maior grupo de comunicação multimídia da Região Sul do país, a Rede 

Brasil Sul - RBS, que adquiriu a marca Kzuka com o objetivo de reforçar sua relação 

com os jovens dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, inicialmente. Em 

junho de 2012 teve seu logotipo reformulado, evidenciando uma série de mudanças na 

empresa. Atualmente a empresa conta com uma multiplataforma midiática e atua em 
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quatro estados, sendo estes Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Rio de 

Janeiro. 

De acordo com a página contendo informações sobre a empresa
6
 em seu website 

kzuka.com.br, o pilar de comunicação está alicerçado em uma plataforma constituída de: 

revista, jornal, rádio, redes sociais, digital (canais online), TV, no media e 

relacionamento.  

 

3.1 Kzuka: a revista 

A revista é o carro-chefe da empresa Kzuka. Seu público-alvo são estudantes de 

13 a 18 anos das classes AB. De acordo com o Mídia Dados de 2012
7
 o perfil dos 

leitores de revista são 54% classes AB e 26% de 10 a 19 anos. Sendo a penetração
8
 por 

classe mais intensa nas classes A1 e A2 com 69% e 64% respectivamente; e a 

penetração por idade se dá em um grau mais elevado com os jovens, com 61% e 44% 

nas idades de 10 a 14 anos e 15 a 19 anos respectivamente. Pode-se inferir que o público 

da Kzuka é altamente segmentado, visto a especificidade do curto intervalo entre idades 

e as poucas classes que abrange. 

De acordo com informações de divulgação da Kzuka
9
 (Anexo A), a revista é 

constituída por 8 seções; sendo estas: Tripz (viagens e experiência no exterior), Beleza e 

Saúde, Mandei Bem (jovens empreendedores), Hora do Rango
10

 (receitas fáceis e 

                                                           
6
 Disponível em <http://www.kzuka.com.br/especial/rs/kzukars/conteudo,0,4336,Kzuka.html>. Acesso 

em 13 de abril de 2012. 
7
 Disponível em <http://midiadados.digitalpages.com.br/home.aspx?edicao=4>. Acesso em 24 de maio de 

2012. 

8
 De acordo com o Almanaque IBOPE, a Penetração é a medida da incidência de consumo de 

determinado produto, serviço ou mídia nos diferentes agrupamentos da sociedade ou públicos. Essa 

avaliação permite verificar em qual público o produto, serviço ou mídia em questão é mais consumido em 

relação à média geral da população e em relação a outros públicos. Disponível em < 

http://www.almanaqueibope.com.br/asp/glossario.asp#p>. Acesso em 24 de maio de 2012. 

9
 Essas informações foram cedidas pela empresa para a pesquisadora por e-mail em setembro de 2011 e 

constam em um arquivo oficial de apresentação da empresa para vender seus espaços publicitários. Neste 

arquivo se afirma que a revista é constituída por 8 seções, entretanto, ao longo da análise do objeto, 

identificou-se outras seções não contempladas nessas informações de divulgação. Acredita-se que nem 

todas estavam contempladas nesta apresentação por nem todas possuírem espaço publicitário. As seções 

identificadas na análise serão contempladas mais adiante. 

 
10

 Hora do Rango, apesar de constar na apresentação de publicidade da empresa só foi identificada em 

edições do final de 2010, sendo apenas meia página dedicada ao assunto. O princípio da seção era passar 

aos jovens receitas fáceis e práticas de preparo. Dentre o período de um ano selecionado não há mais a 

presença da seção.  
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práticas), Supersports, Tecnologia, Por Aí (cobertura fotográfica de eventos e colégios) 

e Moda (editorial com sugestões de combinações de roupas e tendências).  

Também foi observada a presença de outras seções frequentes nas edições do 

último ano que não constam nas informações de divulgação da empresa como: Humor 

(piadas e contos), Vestibular (dicas para as provas), O que se usa (fotos de estudantes 

sobre um tema específico como sapatos para o verão, passeios com os cães, etc.), Meu 

mundo (curiosidades sobre celebridades como o que elas gostam ou o que usam), Perfil 

(geralmente abarca temas de celebridades também, os exemplos são uma entrevista com 

a modelo Renata Kuerten e curiosidades sobre personagens da história do Rock 

abordando o tema Rock Day na edição de julho de 2011), Central (notícias e 

curiosidades sobre temas e celebridades correntes no último mês), Bombou/Embaçou 

(apresenta comentários sobre os acontecimentos do último mês) e Singit (letras de 

músicas populares no momento)
11

.  A frequência pode ser observada de acordo com o 

quadro 1. 

                                                           
11

 Uma hipótese para estas seções não terem aparecido nas informações de divulgação da empresa seria 

que não contam com espaços publicitários para vender ou então a apresentação está um pouco defasada 

como indica a presença da seção Hora do Rango, apesar dos valores dos espaços para anúncios estarem 

atualizados com as tabelas do grupo RBS. 
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Quadro 1:. A frequência das seções por edições. 

Edições do período de 1 ano antes da modificação do logo 

Edições / 

Seções 
Tripz 

Beleza 

e 

saúde 

Mandei 

Bem 
Supersports Tecnologia Perfil 

Meu 

Mundo 

O que 

se usa 
Moda Por Aí 

Maio de 

2011 

não 

tem 
x 

não 

tem 
x não tem x x x x x 

Junho de 

2011 

não 

tem 
x x x x x não tem x x x 

Julho de 

2011 
x 

não 

tem 
x x x x x x x x 

Agosto de 

2011 

não 

tem 

não 

tem 
x x não tem não tem x x x x 

Setembro 

de 2011 

não 

tem 

não 

tem 
x x x x x 

não 

tem 
x x 

Outubro 

de 2011 
x x x x não tem não tem x 

não 

tem 
x x 

Novembro 

de 2011 
x 

não 

tem 
x x não tem não tem x x x x 

Dezembro 

de 2011 
x 

não 

tem 

não 

tem 
x não tem x não tem 

não 

tem 
x x 

Verão 

2012 

não 

tem 
x 

não 

tem 
não tem x não tem x x x x 

Março de 

2012 
x 

não 

tem 
x x não tem x x x x x 

Abril de 

2012 

não 

tem 
x 

não 

tem 
x não tem não tem não tem 

não 

tem 
x x 

Maio de 

2012 
x 

não 

tem 

não 

tem 
x não tem não tem não tem 

não 

tem 
x x 

 

Legenda: todo quadro marcado com ‘x’ indica que a seção estava presente naquela edição. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

Os conteúdos e a linguagem da revista são sempre orientados pelo Comunika a 

fim de serem produzidos alinhadamente com o público-alvo. Na seção Tripz, 

geralmente se apresenta relatos de alunos dos colégios que viajaram pela STB
12

 e 

ficaram entre um semestre e um ano fora. A grande maioria são experiências em cidades 

dos Estados Unidos. Há também reportagens onde, por exemplo, um profissional da 

Kzuka visitou os estádios de alguns times na Europa relatando as qualidades e dando 

sugestões para a Copa do Mundo do Brasil.  

                                                           
12

 Agência de viagens anunciante da revista. 
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As seções que estão presente em cem por cento das edições, conforme o Quadro 

1 são Moda e Por aí. A primeira é composta por um editorial de moda
13

. Já a seção Por 

Aí é composta apenas por fotografias de estudantes, estejam eles no colégio, em eventos 

ou festivais (estes exemplificados em Confirmados ESPM
14

 e Planeta Atlântida
15

). Cada 

edição conta com seções de fotos em apenas alguns dos colégios onde a revista é 

distribuída, sempre ocorrendo nos intervalos das aulas. Nas informações de divulgação 

da empresa, esta seção é apresentada como a mais lida pelos leitores
16

. Também é por 

meio das intervenções nos colégios que a empresa trabalha o relacionamento de marca. 

Esta seção ocupa a parte final da revista, sendo dedicado a ela em torno de 20 páginas, o 

que a torna a seção com maior participação na revista. A Figura 1 expõe a seção da 

edição de agosto de 2012. 

 

Figura 1: Seção Por Aí da edição de agosto de 2012. 

 

Fonte: < http://www.kzuka.com.br/especial/kzukars/kzukao/> 

De acordo com a publicidade da empresa, a revista é distribuída gratuitamente 

nos colégios e pontos estratégicos no RS, SC, SP e RJ para estudantes de classes AB. A 

                                                           
13

 “Matéria jornalística essencialmente fotográfica, elaborada por uma editoria de moda (...), em que são 

apresentadas informações sobre tendências, estilos, modismos e combinações relativas a vestuário, 

cabelo, maquiagem, etc. (...) costuma seguir um fio condutor, um tema determinado, (...). Seu texto, 

muitas vezes criado em função do ensaio fotográfico, limita-se em alguns casos à descrição das peças, 

geralmente com indicação de preços e lojas (...).” (RABAÇA; BARBOSA, 2002, p.256). 
14

 O Evento ESPM é um espaço que a ESPM Sul criou para promover seus cursos. Geralmente o evento 

conta com palestras, comida e música. 
15

 Evento de festival de música anual que ocorre geralmente entre o final do mês de janeiro em SC e no 

primeiro final de semana fevereiro no RS. Realizado pela rede de rádios Atlântida, também integrante dos 

veículos do Grupo RBS. 
16

 A empresa Kzuka afirma que esses dados são provindos dos próprios alunos participantes do Conselho 

do Leitor (grupo de pesquisa realizado pela empresa a fim de coletar feedbacks sobre a revista, conforme 

foi citado anteriormente). 

http://www.kzuka.com.br/especial/kzukars/kzukao/
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idade estimada dos leitores é entre 13 e 18 anos, sendo que cada exemplar teria uma 

média de 06 leitores. A tiragem da revista na cidade de Porto Alegre é de 18.500 mil 

exemplares em 197 pontos de distribuição. Em Florianópolis se contabilizam 3.700 mil 

exemplares em 72 pontos; em São Paulo o número da tiragem é de 20 mil para 105 

locais de distribuição e, por último, no Rio de Janeiro são 16.500 mil revistas 

distribuídas em 72 pontos. Retomando a tiragem da revista em Porto Alegre de 18.500 

mil exemplares e a média de 06 leitores por cada exemplar, teríamos um número de 111 

mil leitores só na cidade de Porto Alegre. Partindo-se desses dados optou-se por 

investigar se ao menos os jovens leitores, público-alvo da revista descrito anteriormente 

como Geração Y e Z, consomem a publicação. 

 

4. METODOLOGIA 

Para tratar a relação do leitor com a Revista Kzuka primeiramente se fez uma 

revisão bibliográfica. Visto não haver produção da parte da comunicação com enfoque 

no consumo da revista pelo leitor, continuou-se a pesquisa.  

A próxima etapa foi dedicada ao levantamento de informações acerca do objeto.  

Iniciou-se uma pesquisa via internet sobre a empresa em seu próprio website. A 

apresentação da empresa informava sobre os diversos veículos de comunicação, o 

público-alvo, os conteúdos dos meios, ações no media, o grupo Comunika, entre outras 

informações como cases – casos considerados de sucesso de campanhas realizadas junto 

a seus clientes – e também dados para contato. Feito isto, entrou-se em contato com a 

empresa para que se pudesse conhecer a sua estrutura. Na sede, pode-se conhecer os 

profissionais da Kzuka, sendo o mais velho produtor de conteúdo, um jovem de 25 

anos, além de conseguir diversas edições da revista Kzuka para futuras análises. Após 

conhecer seus produtos e qual era seu público-alvo, foi possível identificar que a revista 

era o mais antigo e o mais popular junto aos jovens, além de ser o de mais fácil acesso a 

eles, pois é o único distribuído diretamente para os alunos.  

A partir destas informações, foi possível delimitar o grupo de jovens a ser 

trabalhado. O público-alvo da revista encontrava-se nos colégios onde a mesma era 

distribuída e, de acordo com a faixa etária divulgada como alvo pela empresa (de 13 a 

18 anos), era composto por alunos do Ensino Médio.  
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4.1 Coleta de Dados 

Optou-se pelo questionário fechado. Sabendo que o questionário fechado pode 

restringir as respostas dos leitores, ele contava com a opção ‘outros’ em diversas 

perguntas, facilitando ao respondedor expressar sua opinião, além de conter um espaço 

para críticas, sugestões, etc. sobre a revista Kzuka ao final. O questionário foi montado 

a fim de identificar o contexto socioeconômico dos jovens, em um segundo momento a 

sua relação com consumo cultural e em um terceiro momento a sua relação com a 

revista Kzuka. 

Os colégios foram selecionados de acordo com a frequência de aparecimento 

destes na seção Por Aí da revista. Como já foi dito, esta seção contém fotos dos 

estudantes em seus intervalos de aula e eventos. O resultado da frequência foi 

construído a partir de edições entre o período de novembro de 2010 a maio de 2012, 

sendo este período escolhido a fim de se analisar as publicações do último ano. Desta 

maneira, pode-se partir da hipótese de que estes colégios teriam alunos supostamente 

mais interessados na revista, já que poderiam ver-se na seção, logo, já teriam algum 

conhecimento sobre a revista, qualificando-se, assim, como leitores e público-alvo da 

mesma.  

Os colégios mais frequentes nas edições obtiveram um resultado de sete a seis 

edições. Desta maneira, foram selecionados dois colégios a fim de representar o início e 

o final do Ensino Médio, isto é, os futuros leitores da Kzuka e os alunos que já teriam 

algum vínculo com a mesma. Cada colégio contou com 20 alunos respondendo ao 

questionário, sendo alunos do terceiro ano do Ensino Médio no Colégio A, localizado 

na zona norte com frequência de sete edições e alunos do primeiro ano no Colégio B, 

localizado na zona leste com aparecimento em quatro edições.  

No Colégio B, os questionários foram aplicados no dia 18 de maio de 2012. O 

auxiliar do departamento de Comunicação acompanhou o processo, Os questionários 

foram aplicados no início do segundo período em sala de aula, estando os alunos 

acompanhados da professora de Inglês. Já no Colégio A, o coordenador pedagógico e 

do Ensino Médio informou que a política do colégio é de nunca interromper as aulas, 

portanto, os questionários foram deixados aos seus cuidados para que fossem aplicados 

com os alunos do terceiro ano durante os intervalos das aulas. A aplicação ocorreu entre 

o período de 17 a 23 de maio de 2012. 
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Por fim acompanhou-se o grupo Comunika neste mesmo colégio, na data de 29 

de maio de 2012, e observou as reações dos alunos ao receberem a revista. O grupo era 

formado por três mulheres: uma fotógrafa, uma jornalista (tinha a função de anotar os 

nomes dos alunos fotografados e entregar as revistas) e a terceira estava apenas 

entregando o material. A visita ao colégio ocorreu no horário do recreio do Ensino 

Médio, desta maneira entra-se em contato apenas com o seu público-alvo. 

 

5. RESULTADOS  

Os jovens logo se revelaram conectados e familiarizados com as tecnologias 

móveis. Todos têm computador em casa, a maioria possui mais de um, e contam com 

entre um e dois usuários por máquina. A internet pode ser acessada não apenas em suas 

residências como ainda mostraram uma minoria que também têm acesso à mesma por 

aparelhos celulares. Esses jovens demonstraram como passatempos preferidos nos 

momentos de lazer gostar de jogar games, ir ao cinema, assistir TV, ouvir música e 

acessar redes sociais. Ainda ressalta-se a questão do hábito de assistir à televisão, pois a 

grande maioria citou canais de TV por assinatura como seus preferidos. Revistas e 

jornais apareceram pelos hábitos da minoria. Um dado que poderia justificar esta 

questão seria o fato dos jovens afirmarem buscar informações sempre que possível na 

internet. 

 

5.1 Resultados sobre a revista KZUKA 

Praticamente todos os alunos sabiam que a revista Kzuka era entregue em sua 

escola e mais da metade conhecia sua periodicidade mensal. A maioria se declarou 

leitora da publicação, entretanto as motivações para isto divergiam. Mais da metade dos 

leitores afirmou ter mais interesse em olhar as fotos do que ler as matérias oposto a 

outra metade que diz achar a revista legal e se identificar com a mesma. Entre outros 

motivos, uma minoria afirmou apenas folhear a revista a fim de saber as novidades da 

edição e concorda que nem sempre ocorre uma identificação com as matérias, outros 

declararam gostar do formato da revista e uma parcela pequena dos jovens afirmou ler 

porque seus amigos leem. 

Apesar das diferentes motivações, a maioria declarou se identificar com a revista 

como um todo, independente de se aprofundarem nos assuntos ou de serem 

consumidores fiéis, esse dado revela uma afinidade e uma simpatia por parte do público 
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em geral com a revista. E a mesma parcela de jovens concordou que compartilha o 

conteúdo da publicação com os amigos, além de acharem importante estar informado 

sobre o que consta na mesma. Também entenderem que a linguagem é adequada ao 

público. 

Apesar de muitos informarem não lembrar das matérias da revista o mesmo 

número de estudantes afirmou lembrar dos anúncios que aparecem na mesma. 

Quando questionados sobre a informação da empresa Kzuka, afirmando que a 

seção Por Aí é a mais lida pelos alunos, praticamente todos declararam concordar com a 

revista e indicaram os motivos para isto o fato de os alunos gostarem de se procurar e 

ver se estão na revista, pois ainda que não tenha um colega conhecido na edição, olham 

a seção para ver “quais pessoas estão ali, que roupas elas estão usando, penteado, etc.”; 

entendem ser esta uma “boa fonte de informação para ver o que está rolando”. E ainda 

uma minoria afirmou olhar a seção “só pra ficar zoando com a cara daquele pessoal nas 

fotos”. 

No final do questionário havia um espaço para os jovens deixarem impressões, 

críticas ou sugestões que gostariam de fazer à revista. Neste espaço apareceram diversos 

elogios à revista reforçando o seu acerto com esses jovens. Os únicos três comentários a 

dar sugestões eram afirmações de particularidades de cada indivíduo como solicitações 

de matérias sobre bandas específicas de rock, esportes radicais ou ecologia. 

No momento da entrega da revista viu-se que os adolescentes se encontravam 

espalhados pelo pátio do colégio em grupos de amigos. Durante a observação 

participante pode-se identificar jovens que se direcionavam até o grupo Comunika, o 

qual estava distribuindo as revistas, solicitando as edições demonstrando ter bastante 

interesse. Também observou-se grupos que demonstraram uma certa contenção, pois 

seguiam o Comunika com o olhar interessados em quando seria sua vez, entretanto não 

se dirigiam a ele. Após a posse da publicação, notou-se jovens que liam atentamente ou 

em grupo ou individualmente, notou-se aqueles que apenas folheavam e aqueles que 

apenas folheavam com desdém e em paralelo mantinham suas conversas com os 

colegas. Ao final do intervalo muita gente levou sua Kzuka consigo e alguns grupos 

deixaram as edições pelos bancos que haviam no pátio. O grupo Comunika recolheu 

para redistribuir na entrada do prédio onde os estudantes retornariam às aulas. Neste 

momento uma menina se apresentou solicitando uma revista e afirmou “não tenho nada 

para fazer na aula de matemática”, demonstrando que o veículo seria seu passatempo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível visualizar o jovem das pesquisas sobre as Gerações Y e Z. Com 

acesso à tecnologia, conectado e usufruidor de uma gama extensa de produtos 

midiáticos. Com relação aos alunos e a revista, notou-se uma relação onde já se criou 

um vínculo, de maneira que os leitores expressem opiniões e sugestões, lembrem das 

matérias e dos anunciantes e demonstrem seu interesse em saber das novidades 

apresentadas em suas páginas. Um dos motivos que poderia explicar a construção do 

vínculo, pode ser a composição da seção Por Aí, feita por fotos dos próprios alunos, 

criando um espaço midiático para que eles possam se ver e se satisfazer em serem 

representados no veículo que pretende ser jovem, ser feito por jovens e ser direcionado 

a eles, o que poderia conceder aos alunos o status de aceitação e confirmação do que é 

ser jovem. Esta, inclusive, pode ser uma hipótese para um próximo trabalho. 

Visto a quantidade de dados conectando os alunos à revista, parece adequada a 

comunicação do veículo dirigida a este segmento, tanto no que diz respeito à linguagem 

quanto ao conteúdo. Entretanto, apesar deste interesse demonstrado pelos jovens, 

também se identificou como hábito o ato de apenas folhear as edições, ao invés de ler 

atentamente cada matéria. Isso pode se dever ao fato de que o momento em que 

recebem a publicação se dá em um curto espaço de tempo, os 20 minutos de intervalo 

de aula, e também aos diferentes interesses de cada um, visto que as diferentes seções 

abordam assuntos diversos. Portanto, pode-se considerar como positivo o fato de que a 

maioria se afirma leitora da revista e ainda declara se identificar com a mesma como um 

todo. O fato de compartilharem o conteúdo entre os amigos corrobora com o que tem 

sido apresentado deste vínculo criado entre o leitor e a revista, partindo-se do 

pressuposto que os temas a circular entre grupos sociais geralmente são de relevância 

para os mesmos. 

Portanto, conclui-se que a marca Kzuka dirigi sua comunicação a este segmento 

de maneira adequada. O público é atingido e já construiu um vínculo com o veículo. 

Pensada para lidar com relacionamento estratégico com jovens, a revista Kzuka parece 

vir ao mundo para ter sucesso em alcançar seus objetivos. 
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Anexo 1: Apresentação de publicidade da empresa Kzuka 
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Escrevendo cotidianos: a etnografia nos estudos de recepção 
 

Laura Hastenpflug Wottrich
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RESUMO: O artigo busca problematizar o uso da etnografia nos limites dos estudos de 

recepção. Para tanto, inicialmente resgata considerações sobre a etnografia no marco da 

antropologia e suas concepções/apropriações no campo da recepção. A reflexão é concretizada 

através da experiência de aplicação da etnografia em uma pesquisa, através da qual são 

problematizadas as implicações teórico-metodológicas do método para a análise da interação 

cotidiana entre mídia e receptores. Como conclusões, ressalta-se a dificuldade de definir a 

etnografia nos estudos de recepção. A etnografia torna-se uma escolha vigorosa de pesquisa, 

desde que problematizada à luz das especificidades do campo.  
 

Palavras-chave: Etnografia. Recepção. Audiência. Pesquisa de Campo. Metodologia.  

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Ao pousar os olhos sobre os estudos de recepção produzidos a partir da década 

de 90 até os dias atuais, vê-se que um dos pontos de agendamento do campo para as 

pesquisas futuras é o amadurecimento teórico-metodológico (JACKS ET ALLI, 2011). 

Em um momento de ampla discussão sobre os contornos do que podemos chamar de 

“recepção”, frente às transformações nas formas de se estar com a mídia, ainda 

podemos dizer que um dos traços constitutivos do campo está na construção de 

conhecimento através da pesquisa empírica junto aos receptores. Por uma perspectiva 

sociocultural, ou seja, que privilegia a análise da recepção a partir das práticas sociais e 

culturais, isso abrange o exame da vida cotidiana dos receptores em sua vivência com a 

mídia.   

                                                           
1
 Mestre em Comunicação e Bacharel em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda pela UFSM. 

Integrante do grupo de pesquisa Comunicação e Práticas Culturais (UFRGS). E-mail: 

lwottrich@gmail.com 



 
 

324 
 
 

Através do aporte barberiano (2008), esse traço traduz-se na mediação da 

ritualidade, Falar de ritualidade remonta necessariamente à tradição antropológica de 

conhecimento do cotidiano dos sujeitos. Trata-se de pensar como os indivíduos se 

apropriam dos sistemas de representações sociais dado pelas matrizes culturais em sua 

constituição identitária. É como os sujeitos, a partir de suas posições, lêem, vêem e 

ouvem os produtos midiáticos. Empiricamente, é o momento de interação com a mídia, 

as convenções e as emoções mobilizadas. Em suma, é o sentido 

construído/compartilhado através das práticas de recepção. 

Problematizar metodologias que dêem conta desse processo cotidiano de 

interação com a mídia é fundamental para o fortalecimento do campo. Este texto 

objetiva pensar a etnografia como método nos estudos de recepção. Se o debate sobre a 

etnografia foi fomentado ainda no início do século XX pela antropologia, na recepção a 

discussão é mais recente, observada em 1983 com o estudo pioneiro de Ondina Fachel 

Leal “Leitura Social da Novela das Oito”, em que investiga a recepção da telenovela por 

diferentes classes. Ainda assim, trata-se de um estudo no campo da antropologia social. 

Na comunicação, nos anos 90 percebem-se os primeiros empregos do método em 

pesquisas de recepção.  

 

2. PENSANDO A ETNOGRAFIA   

A etnografia é a forma basilar de construção de conhecimento na antropologia. 

Conhecida no campo da comunicação principalmente pelas mãos da etnografia 

interpretativa de Clifford Geertz, pode ser entendida como um método
2
 de pesquisa 

qualitativa empírica, que apresenta questões específicas (TRAVANCAS, 2011). Define-

se pelo esforço intelectual que apresenta, para Geertz (1989), o esforço em produzir 

uma descrição densa.  

Essa descrição busca desvelar as hierarquias de estruturas significantes nos termos 

das quais as ações humanas são produzidas, percebidas e interpretadas.  Enquanto uma 

descrição rasa se ocuparia do entendimento imediato dos comportamentos, a descrição 

densa busca as estruturas dos significados socialmente estabelecidas para entender a sua 

base social e a sua importância na dinâmica do grupo pesquisado. Na definição do autor, 

fazer etnografia  

                                                           
2
 Por mais que seja considerada um método, a etnografia torna-se um modo de olhar específico ao fazer 

antropológico, o edifício a partir do qual se constitui a formação do antropólogo (ROCHA, ECKERT, 

2008). Desse modo, pode ser entendida como um “método-pensamento” (ANDRADE, 2010). .  
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[... ] é como tentar ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um 

manuscrito estranho, desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas 

suspeitas e comentários tendenciosos, escrito não com os sinais 

convencionais do som, mas com exemplos transitórios e comportamento 

modelado (GEERTZ, 1989, p.7)   

 

Daí se apreende a postura interpretativa do etnógrafo, de buscar as relações de 

significado não colocadas as vistas do pesquisador, necessitando de um olhar mais 

meticuloso. Esse movimento é considerado por alguns autores como específico da 

pesquisa antropológica (ROCHA; ECKERT, 2008). Nesse pensamento, por mais que 

outras disciplinas no campo das humanidades (como a comunicação) possam valer-se 

de técnicas caras à etnografia (entrevistas em profundidade e observação), não podem 

ser consideradas etnografias, ao passo que se vinculam a campos teóricos de 

interpretação da realidade social que não a antropologia. Nesse contexto, como pensar a 

investida etnográfica no campo dos estudos de recepção?  

 

3. O OFÍCIO DO COMUNICADOR-ETNÓGRAFO   

La Pastina (2006) comenta que as últimas duas décadas foram terreno fértil para a 

etnografia no campo dos estudos de recepção. A pertinência do método para apaziguar 

os anseios teórico-metodológicos do campo é uma justificativa para sua crescente 

utilização. Por outra via, a etnografia passou também a representar uma oposição aos 

paradigmas positivistas na coleta e na análise dos dados, num movimento de introdução 

da subjetividade do pesquisador na análise e de uma postura mais auto-reflexiva na 

prática da pesquisa.  

Desde então, etnografia da mídia, das audiências e da recepção são alguns dos 

termos referenciados pelos autores para represar a “cornucópia de possibilidades” (LA 

PASTINA, 2006, p.41) que significa o método no universo da recepção. Ronsini (2007) 

utiliza o termo etnografia crítica da recepção. Para a autora, a etnografia é “crítica” 

porque visa entender os processos de negociação (dominação, resistência) da mídia, e 

não render-se à constatação da passividade ou atividade dos receptores frente aos meios 

(ou, quando há atividade, celebrá-la como sinônimo de resistência). Jacks e Capparelli 

(2006), por sua vez, falam de uma etnografia da audiência ou da mídia, em que os 

saberes comunicacionais e antropológicos mesclam-se na busca do entendimento da 

interação entre os meios de comunicação e os receptores. La Pastina (2006) prefere 

“etnografia da audiência”, problematizada através da noção de envolvimento 
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(engagement) dos receptores com os textos, baseado na leitura, interpretação, 

apropriação de conteúdo e mudança de comportamento pelo receptor. Para o autor, falar 

em envolvimento significa ultrapassar a dimensão da análise das interpretações e “[...] 

discutir o ponto de transição, quando o texto se torna realidade e a realidade parece ser 

parte do texto” (2006, p. 34). 

A impressão é que a ausência de uma definição conceitual fala da porosidade 

disciplinar do campo e também de certa jovialidade no ofício de comunicador-

etnógrafo. Leal (1995, p.120) busca desemaranhar essa trama conceitual explicitando 

que considera “etnografia da audiência” o termo mais apropriado, pois “recepção” pode 

referir-se à recepção de qualquer mensagem em um processo de comunicação, não 

especificamente os meios de comunicação de massa. Além disso, a autora pondera que 

“[...] dentro dos estudos já existentes na área de comunicação, em contraposição à 

etnografia da produção, pode-se falar em audiência, e não exatamente em recepção. 

Recepção opõe-se à emissão, não ao processo de produção de um bem da indústria 

cultural”.  

O ponto de contato entre essas reflexões parece ser o esforço em observar a 

etnografia dentro dos parâmetros tecidos pela antropologia, mas, sobretudo, como um 

caminho teórico-metodológico para adentrar no cotidiano dos receptores e investigar 

suas práticas e suas relações com os meios de comunicação. Ronsini (2007) destaca que 

esse conhecimento produz-se a partir de uma investida no contexto espacial e temporal 

dos receptores para entender os sentidos que os atores sociais dão às suas práticas 

sociais e culturais produzidas na relação com a mídia. Assim, torna-se necessária uma 

atenção particular “às instituições midiáticas – tecnologia e fluxos -, e à Comunicação, 

todos como articuladores culturais e agentes sociais” (JACKS; CAPARELLI, 2006, 

p.167). 

Vale ressaltar que a pesquisa através das lentes etnográficas não se circunscreve à 

relação com a mídia, mas às práticas sociais e culturais de determinado grupo, que 

podem ou não relacionar-se aos meios de comunicação. A partir de Geertz (1989), o 

mundo que dá sentido à recepção é atravessado por estruturas de significados socialmente 

estabelecidas (a cultura). O “dito”, o comportamento dos receptores são textos culturais, 

significados tecidos por eles que se busca fixar num discurso pesquisável. A etnografia 

consiste num gesto interpretativo que busca as estruturas de significação desses textos de 

modo a entender sua base social, sua importância.  
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 O que isso implica em termos de aplicação metodológica?  La Pastina (2006) 

considera que a etnografia da audiência deve ser pensada como uma prática fundada na 

pesquisa de campo, com processos de longa duração e com análise intensiva de dados. 

Travancas (2011), ao refletir sobre o fazer antropológico no campo da comunicação, 

sistematiza alguns passos gerais de desenvolvimento da pesquisa. As linhas que seguem 

apresentam uma etnografia realizada em um estudo de recepção a partir do esquema 

sugerido pela autora. Por mais que o trabalho não tenha sido inicialmente estruturado 

dessa forma, considera-se essa articulação produtiva por abrir espaço para refletir sobre 

o processo cotidiano do ofício do comunicador-etnógrafo e discutir sobre as limitações e 

potencialidades desse método na análise da recepção.   

 

4. ENVELHECER COM PASSIONE, UMA EXPERIÊNCIA 

ETNOGRÁFICA  

A pesquisa teve por objetivo entender a relação entre representações da velhice 

veiculadas pela telenovela o horário nobre e suas apropriações por mulheres idosas das 

classes populares. O esforço foi problematizar como a telenovela conformava as 

representações da velhice e como as mesmas eram apropriadas pelas receptoras na 

conformação das suas identidades a partir das mediações de gênero e de classe social. A 

recepção foi estudada através de seis mulheres idosas, entre 63 e 76 anos, de classes 

populares residentes em Santa Maria- RS: Vânia, 65 anos, cozinheira aposentada e 

viúva; Tarsila, 69 anos, serviços gerais aposentada, casada; Carmen, 63 anos, 

divorciada, empregada doméstica aposentada e Dani; 64 anos, viúva e cuidadora de 

idosos; Maria, 69 anos, viúva, dona de casa e Célia, 65 anos, viúva, também dona de 

casa. O trabalho de campo teve duração aproximada de um ano.  

4.1 Levantamento bibliográfico 

 Segundo Travancas, a primeira etapa da pesquisa consiste no levantamento 

bibliográfico e a leitura do material coletado. Para Rocha e Eckert (2008, p.7), significa 

elaborar o cenário social da pesquisa 

[...] a partir de dados observados, estudos históricos, revisão bibliográfica de 

pesquisas já desenvolvidas sobre o tema, análise de discursos e de 

documentos históricos, estudo de imagens produzidas, etc, enfim, uma gama 

de dados empíricos e conceituais coletados e interpretados nesta atitude 

arqueológica de reconstruir o saber produzido sobre o universo social 

pesquisado. 
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Na pesquisa relatada, a recorreu-se a trabalhos do campo da gerontologia, 

antropologia e sociologia que versavam sobre as práticas sociais na velhice em suas 

múltiplas dimensões (biológicas, étnicas, de classe, relações de gênero). Também foram 

investigados dados relativos ao contexto de pesquisa, da vivência da velhice por 

mulheres das classes populares na cidade de Santa Maria – RS. Esses dados 

configuraram uma espécie de cenário do plano empírico e suscitaram questões 

relevantes para o referencial teórico.  

 

4.2 Confecção do diário ou caderno de campo 

 Travancas considera que o diário de campo deve ser elaborado anteriormente à 

investida empírica, tendo um papel fundamental, pois servirá para anotar “as questões 

que o levaram a escolher aquele grupo e aquele tema, e as perguntas que tem em mente 

sobre o assunto. Assim, o caderno funcionará como um registro descritivo de tudo o que 

ele vir a presenciar”. (2011, p.101). De fato, a elaboração de um caderno ou diário de 

campo é considerado constitutivo ao fazer etnográfico, acompanhando o pesquisador 

durante todo o percurso de pesquisa.   

Esse diário pode ser organizado de modos diversos e não raras vezes assume um 

conjunto de notas heterogêneas registradas de distintos modos e momentos, às vezes no 

instante em que ocorre o fato/pensamento digno de nota e às vezes posteriormente. Para 

Weber (2009, p.158), “[...] no diário de campo que se exerce plenamente a ‘disciplina’ 

etnográfica: deve-se aí relacionar os eventos observados ou compartilhados e acumular 

assim os materiais para analisar as práticas, os discursos e as posições dos 

entrevistados”. A autora pondera que o diário é o espaço para “colocar em dia as 

relações que foram nutridas entre o etnógrafo e os pesquisados e para objetivar a 

posição de observador”. Com o surgimento do gravador, algumas das funções atribuídas 

ao diário foram substituídas, tendo em vista a facilidade de manejo desse equipamento. 

Por outra via, percebe-se algumas vezes que o uso do gravador agrega certa formalidade 

à relação entre o pesquisador e os informantes.  

No trajeto da pesquisa aqui relatada, os momentos sem o uso do gravador foram 

os que geraram uma atmosfera de maior conforto e intimidade com as receptoras, 

suscitando inquietações reveladoras para a investigação. Relato abaixo um trecho do 

diário de campo, relativo à uma das visitas à casa de Vânia em que assistimos à 

telenovela.   
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Vânia acompanhou-me até a parada de ônibus após assistirmos juntas a um 

capítulo de Passione, pois julgava perigoso me deixar sozinha no local. 

Conversávamos sobre as possibilidades de namoro na velhice e como ela se 

sentia após a viuvez. Vânia comentou como se sentia melhor agora do que 

antes de viuvar, que até parecia ser “mais nova”. Começamos a comentar 

sobre Dani [entrevistada da pesquisa e sua amiga de longa data] que viuvara 

no mesmo período. “E qual de nós tu acha que é mais velha?”, Vânia me 

questionou. Antes de responder, tentei entender o que o “ser mais velha” 

significava para ela. Tentei direcionar a resposta para a perspectiva etária, 

mais tradicional para demarcar a velhice: “De idade? A senhora, né? Tem 65 

e a Dani, 64”. Notei que não era esse o sentido de sua pergunta, que então fez 

de outra maneira; “É... mas e de jeito, assim?” Esse “jeito” falado por Vânia 

parecia dizer respeito a um sentimento, uma “disposição a”. Ser velha, para 

ela, poderia significar muitas coisas de acordo com o contexto da pesquisa e 

suas percepções. (Diário de campo – 05/11/2010)  
 

Momentos como esse, registrados no diário de campo, tornaram-se fundamentais 

para interpretar os significados que as receptoras davam às suas velhices, para então 

investigar como elas percebiam esses significados em relação à telenovela. O diário de 

campo é um instrumento fundamental também porque revela o aspecto subjetivo do 

pesquisador, visto que sua experiência é uma das bases do fazer etnográfico. 

Como pondera Cardoso (1986), a interpretação não é isolada das condições de 

encontro entre pesquisador e informante e “A coleta de material não é apenas um 

momento de acumulação de informações, mas se combina com a reformulação de 

hipóteses, com a descoberta de pistas novas que são elaboradas em novas entrevistas”. 

O diário de campo é o instrumento utilizado para apreender essa relação, por vezes de 

diálogo, por vezes de conflito. 

 Um exemplo interessante de uso do diário é a pesquisa “Vivendo com a 

telenovela: mediações, recepção, teleficcionalidade” (LOPES, BORELLI, RESENDE, 

2002), em que as pesquisadoras conviveram com quatro famílias durante o período de 

exibição da telenovela A Indomada, em 1997. Foi realizada uma etnografia da audiência 

(cunhada também de “observação etnográfica” pelas autoras) com registro em fichas de 

descrição para observação de aspectos espaciais (lugares funcionais de casa, 

distribuição dos objetos), temporais (tempos da rotina familiar) e das práticas 

(atividades dos membros da família, como, quando e onde se dá a assistência da TV e 

da novela). No caso desta pesquisa, também foram criados critérios de observação, que 

serão a seguir explicitados. O próximo passo sugerido por Travancas (2011) é a entrada 

no campo, discutida a seguir.  
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4.3 Entrada no campo 

 O campo onde a pesquisa é realizada é considerado um “lugar” polissêmico, ora 

designando um espaço geográfico, ora um objeto de pesquisa. De toda forma, não se 

trata de um lugar dado, natural, mas de uma realidade que se constrói na relação entre o 

pesquisador e seus informantes (MALIGHETTI, 2004). Nas pesquisas de recepção, o 

campo usualmente refere-se ao espaço cotidiano de interação com as mídias: os lares, o 

local onde se assiste TV, o bairro.  

Problematizar a entrada no campo é importante, pois a etnografia, como método 

interpretativo, busca estabelecer um ponto de vista nativo, que será construído desde os 

primeiros contatos do pesquisador com seus informantes.  Entrar em campo, assim, diz 

tanto de uma permissão formal do receptor para a realização do trabalho, quanto do 

momento em que o pesquisador adquire confiança dos informantes que passam a aceitar 

a observação do etnógrafo que, por sua vez, passa a participar das atividades cotidianas 

do grupo (ROCHA; ECKERT, 2008). Esse é um dos aspectos importantes do método, 

pois exige um período extenso de contato com os informantes. Dessa forma, não diz 

respeito ao feitio de algumas entrevistas, mas a um “laborioso trabalho de entrada do(a) 

etnógrafo(a) desde uma situação periférica no interior da vida coletiva deste grupo até 

seu deslocamento progressivo no coração dos dramas sociais vividos por seus 

membros” (ROCHA; ECKERT, 2008, p. 5). 

 Nesse processo, o pesquisador se aproxima dos informantes ou grupo e tece, aos 

poucos, uma comunicação orientada por sua pesquisa. A presença prolongada leva à 

participação da vida social que investiga, à interação no espaço cotidiano, à partilha do 

tempo.  Ainda, segundo as autoras (2008, p.6), a comunicação entre o pesquisador e 

seus informantes se torna mais densa com o aprendizado da língua do “nativo”, “com o 

reconhecimento dos sotaques ou das gírias, com a aprendizagem dos significados dos 

gestos, das performances e das etiquetas próprias ao grupo que revelam suas orientações 

simbólicas e traduzem seus sistemas de valores para pensar o mundo”.  

 No caso da pesquisa aqui relatada, a entrada no campo deu-se através da 

participação em grupos de atividades físicas e convivência para idosos oferecidos pela 

prefeitura em Santa Maria. Obtive conhecimento sobre os grupos em contato com a 

Secretaria da Juventude, Esportes, Lazer, Idoso e Criança da cidade, que indicou dois 

grupos: um mais voltado às atividades físicas, com encontros duas vezes por semana em 

um espaço cedido pela prefeitura no centro da cidade e outro, situado na COHAB Santa 
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Marta, no bairro Juscelino Kubitschek. Neste, os encontros são realizados em um posto 

de saúde do local. Além da realização de atividades físicas (também ginástica, duas 

vezes por semana), este grupo promove palestras de prevenção de doenças e controla a 

distribuição de remédios para os hipertensos através do posto de saúde. 

Entrei em contato com os grupos indicados, explicando a proposta do trabalho. 

A realização da pesquisa junto aos grupos teve uma aceitação imediata por seus 

organizadores, em muito por estarem acostumados com a realização de trabalhos 

acadêmicos. Durante a convivência, algumas participantes relataram serem freqüentes 

as visitas de estudantes de outras áreas, como enfermagem ou psicologia. Na primeira 

visita aos grupos, fui apresentada formalmente aos participantes, expliquei a eles a ideia 

do trabalho e convidei-os a responder a entrevista exploratória. Neste, estavam contidas 

questões gerais sobre a situação de vida e a relação que mantinham com os meios de 

comunicação.  

No total, foram realizadas 31 entrevistas ao longo das idas semanais a encontros 

dos grupos. Ao final de cada entrevista, a proposta da pesquisa era novamente explicada 

e se perguntava à entrevistada se teria interesse em participar de uma pesquisa mais 

ampla, sobre suas percepções em relação à telenovela. As que assinalavam 

positivamente, deixavam-me seu contato para um encontro posterior. 

Foi assim que conheci as receptoras. A exceção de Carmen, que preferiu 

continuar a encontrar-me durante os encontros do grupo, os contatos posteriores foram 

realizados nas casas das receptoras. Vânia e Dani residem no bairro
3
 Campestre Menino 

Deus
4
 e Carmen, Tarsila, Maria, e Célia, no bairro Juscelino Kubitschek

5
.  

                                                           
3
 Não foram encontrados estudos recentes ou indicadores que nos ajudem a pensar os bairros em suas 

configurações socioculturais. Atualmente, Santa Maria conta com 50 bairros. Os que conhecemos nesta 

pesquisa têm configurações bem distintas. O bairro Juscelino Kubitschek parece ser o menos carente em 

infraestrutura, mas isso também varia de uma unidade residencial para a outra. A Vila Caramelo, como 

comentou Célia, parece ser um bairro ainda esquecido pela prefeitura, pois carece de infra-estrutura 

básica (asfaltamento, saneamento), motivo de reclamação constante de seus moradores. A COHAB Santa 

Marta, onde residem Tarsila, Carmen e Maria, é mais equipada e estruturada. O bairro Campestre Menino 

Deus nos pareceu ser o bairro mais afastado, cujas origens rurais são bem presentes. Cercado por morros 

e com uma grande vegetação, tem casas distantes uma das outras e muitas construções irregulares, num 

processo acelerado de ocupação da área. 
4
 Bairro situado a nordeste da cidade, com uma área de 10,6396 km², existente desde 2006. Conta com 

Centro de Tradições Gaúchas (CTG), praça, escola e supermercado.  
5
 Bairro situado na região oeste de Santa Maria, com uma área aproximada de 2,5 km², existente desde 

1986.  Célia mora na vila Caramelo e Carmen, Maria e Tarsila, na COHAB Santa Marta. Além dessas 

unidades residenciais, o bairro conta com outras seis.  O bairro de Célia conta com escola e supermercado 

e igreja. Na COHAB Santa Marta, existe uma praça, posto de saúde, igreja, CTG, supermercado, uma 

escola e uma agência bancária.  
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 Sobre a composição da amostra, em pesquisas desta sorte o mais importante a 

ponderar são os significados, não os números (TRAVANCAS, 2011). Neste caso em 

específico, levou-se em consideração a diversidade de vivências da velhice 

contempladas na amostra e sobretudo o tempo disponível pelas receptoras para 

realização da pesquisa.  

Quando comecei a investigar a recepção através do olhar de pessoas mais velhas, 

percebi que o tempo necessário para a criação de uma atmosfera de confiança, de 

intimidade era maior. O interesse de uma “jovem pesquisadora”, “a menina da 

universidade”, como algumas costumavam chamar-me, era visto com certa estranheza 

por algumas integrantes do grupo. “O que tu qué aqui, no meio desse monte de 

velhas?”, perguntou uma delas durante uma das reuniões. Minha presença freqüente nas 

reuniões e comemorações do grupo (como lanche comemorativo do Dia das Mães, 

aniversários das integrantes que eram realizados no grupo e festa junina) e as visitas às 

suas residências ajudou a desnaturalizar essa percepção de oposição entre a “estudante 

jovem” e as “senhoras idosas”, gerando uma atmosfera mais confortável e próxima em 

nossas conversas.  

Esse tempo de investimento no trabalho de campo é crucial, ainda que se possa 

considerar que o período de permanência no campo em uma etnografia de audiência 

possa ser menos pretensioso do que o almejado por uma etnografia tradicional. Como 

comenta Ronsini (2003), importa estar entre eles, o que ultrapassa os contatos 

esporádicos e traduz-se na vivência com eles. Além do convívio contínuo, a autora 

sugere regressar de forma inesperada e desarmada (sem gravador), a fim de compor um 

quadro da vida social do grupo e de suas relações com os meios de comunicação.  

A investida no trabalho de campo abriga, além do caderno de campo a tiracolo, o 

uso de instrumentos diversos de coletas de dados. O contexto particular de cada 

pesquisa configura os instrumentos, de modo que não há padrões rígidos. De forma 

geral, os mais utilizados são a entrevista em profundidade e a observação participante. 

Essa última foi defendida no conhecido estudo de Malinowski (1976) “Os Argonautas 

do Pacífico Ocidental”, em oposição a uma “antropologia de gabinete”. Malinowski 

propõe uma imersão em campo de modo a compreender o ponto de vista do nativo. Para 

Travancas (2011), significa que o pesquisador não se coloca ingenuamente no grupo, 

tem a consciência de que, ao passo que observa, é também observado, e que sua 

presença pode alterar as rotinas dos informantes.  
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 O trabalho de campo junto às mulheres idosas foi realizado através de 

entrevistas em profundidade em várias etapas, que contemplavam as inquietações da 

pesquisa, e observação participante. O foco foi entender os significados que as 

receptoras davam às suas velhices através das dimensões da vida afetiva, sexualidade, 

beleza/cuidado de si, família e trabalho, captadas em suas falas e em suas práticas 

cotidianas. Esse processo foi fundamental para o entendimento da recepção, em que 

esses significados eram acionados na assistência da telenovela. Assisti à Passione com 

quatro receptoras. A assistência era norteada pela observação e registro no diário de 

campo das reações, comentários, lugares de assistência, disposição dos móveis e da 

televisão na sala, formas de ver novela (se acompanhada ou sozinha, se de forma atenta 

ou dispersa; de dirigida ou em concomitância com outras atividades etc). 

A etnografia foi realizada em um ano, com visitas aos grupos de convivência em 

que as informantes participavam e às casas das receptoras (exceto no caso de Carmen, 

que preferia realizar nosso encontrou em outros locais, usualmente públicos) e 

participação em eventos (aniversários das informantes e de seus familiares).   

 

4.4 A escritura 

 A última etapa do trabalho é a elaboração do texto a ser socializado com a 

comunidade acadêmica, com os pares e, por vezes, com os informantes da pesquisa. 

Após estar entre os receptores, rabiscar notas no diário de campo, entrevistar, gravar 

falas e transcrevê-las, é momento de interpretar. Para Geertz (1989, p.7), significa 

escolher as estruturas de significação e determinar sua base social, sua importância. 

Ainda segundo o autor, “O que o etnógrafo enfrenta, de fato [...] é uma multiplicidade 

de estruturas conceptuais complexas, muitas delas sobrepostas ou amarradas umas às 

outras, que são simultaneamente estranhas, irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, 

de alguma forma, primeiro apreender e depois apresentar”. Essa interpretação não tem 

ganas de traduzir a “verdade” de determinado grupo, reproduzindo o entendimento dos 

informantes, mas compreender as estruturas dos significados que os receptores dão às 

suas práticas sociais na relação com a mídia.  

Segundo Malighetti (2004), a experiência da etnografia só se constitui enquanto 

tal na escritura etnográfica, que se torna um elemento fundamental para organização dos 

dados e construção de sentido. Nessa tessitura, estão presentes diversas vozes – dos 

informantes, pares, autores com quem se dialogou (TRAVANCAS, 2011) e 
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temporalidades – de ter estado lá, mas situar-se no aqui da escrita (MALIGHETTI, 

2004).  

A escrita do relato talvez seja o momento em que o campo da recepção mais se 

desenlace das convenções etnográficas e assuma suas inquietações teórico-

metodológicas próprias. Os autores no campo da recepção enfatizam a necessidade de 

guiar-se pelos aspectos teórico-metodológicos do fazer etnográfico (como a longa 

investida em campo, a escolha adequada dos informantes, a postura auto-reflexiva etc), 

mas não necessariamente pelo mesmo tipo de escritura da etnografia, mais tradicional.  

No caso da pesquisa aqui relatada, a realização da etnografia foi um dos eixos do 

trabalho (que analisou também as representações da velhice na telenovela). A escrita 

constituiu o processo de entender e sistematizar o significado que as receptoras teciam 

sobre a telenovela e de que modo as tramas adquiriam sentido em suas vidas na 

construção dos sentidos sobre a velhice. Assim, não seguiu os preceitos da etnografia 

tradicional, em uma adaptação ao estudo do campo.  

O processo de escrita revelou uma ritualidade específica na assistência da novela 

pelas receptoras idosas. O rádio e a televisão são os meios de comunicação mais 

consumidos. Talvez a importância da TV e do rádio em suas vivências possa ser 

relacionada à origem rural da maioria delas (Dani, Vânia, Célia e Tarsila), conjugada ao 

baixo nível de escolaridade que possuem. Esses meios são preferidos em relação à 

leitura de revistas, jornais e livros.  Hoje em dia, todas têm na televisão um meio de 

manterem-se informadas e de distraírem-se. O número de televisores e as horas de 

assistência à programação por cada uma delas é variado. Elas passam de 1h a 7h diárias 

com a TV ligada, seja acompanhando os programas, seja deixando o aparelho 

“conversar” na casa.   

Mais do que o tempo despendido na assistência ou o número de aparelhos, 

importou observar o significado social que esse tempo assume na vida das receptoras, 

que tipo de relação elas estabeleciam com a telenovela (MARTÍN-BARBERO, 1992). 

A assistência solitária das tramas fazia com que muitas vezes a TV se tornasse uma 

companheira cotidiana, sintonizada nos canais enquanto cozinhavam, faziam trabalhos 

manuais, arrumavam a casa ou liam. Tarsila e Dani comentaram sentir a necessidade de 

deixar a TV ligada para sentir que há mais “alguém” na casa. Quando a telenovela 

começava, no entanto, sua atenção era mais focada. Vânia e Dani tinham uma 

assistência mais dispersa, espichando os olhos para as cenas quando lhes chamavam 
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atenção, enquanto davam conta da janta ou sentiam necessidade de me deixar 

confortável, “fazer sala” em suas casas. Tarsila e Célia eram bem atentas às tramas. 

Assisti à trama com Tarsila e seu marido, que conversava comigo durante os capítulos. 

Tarsila parecia se incomodar, tratando de logo encerrar o assunto para que pudesse deter 

a atenção na narrativa. Em alguns momentos, a chegada de visitas em casa na hora da 

novela era alvo de reclamação, pois, mesmo que quisessem assistir junto, as 

entrevistadas tinham que dar atenção às pessoas e não podiam dar atenção às tramas. 

A assistência individual da novela pelas receptoras levou-me a pensar sobre a 

concepção tradicional da recepção nas classes populares, cuja assistência compartilhada 

da TV seria um dos traços marcantes. A escassez de recursos materiais, a precariedade 

de opções públicas de lazer aliadas a um ambiente de alta sociabilidade, levaria os mais 

empobrecidos a compartilhar mais a assistência das tramas com a família. A única a 

seguir esse comportamento é Tarsila. Ela assiste às novelas com seu marido e às vezes 

com os netos e filha, que moram na casa ao lado. As outras entrevistadas costumam ver 

normalmente sozinhas, em meio às atividades domésticas, trabalhos manuais e antes de 

dormir. Possivelmente essa seja uma característica mais específica da recepção na 

velhice.  As transformações que atravessam esse período da vida também mudam os 

modos de entender a recepção na dinâmica familiar. A saída dos filhos do lar e a mais 

freqüente viuvez das mulheres idosas faz com que muitas delas residam sós. 

A assistência hoje individual e contínua da telenovela não invalida a importância 

da família para pensar a recepção. Nos estudos, a dinâmica familiar é usualmente 

considerada uma dimensão-chave, pois, além de se constituir o primeiro espaço de 

socialização dos indivíduos, é o espaço cotidiano imediato de assistência da telenovela. 

Se hoje assistem às tramas sozinhas, são freqüentes os relatos das receptoras sobre sua 

história de vida, em que a assistência das novelas – ou ainda das radionovelas – era 

compartilhada com filhos e esposos.  

 Os sonhos suscitados e algumas das identificações com as personagens da 

tramam evidenciaram traços do popular como memória (MARTÍN-BARBERO, 1984). 

A religiosidade, a disposição gregária e abnegada, as características populares que as 

fazem gostar de determinadas personagens carregam traços dessa memória, uma forma 

de resistência ao discurso dominante. Frente à hegemonia da abstração mercantil, de 
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uma cultura massificada onde a matriz popular é muitas vezes negada
6
, elas buscam 

expressar – e, de certo modo, preservar essa identidade.  

 O formato seriado, repetido e redundante da telenovela parece ser algo que lhes 

agrada, pois em suas matrizes de leitura, formatos acelerados e interrompidos de 

programação não são bem aceitos. Durante a assistência da novela ou de outros 

programas em suas casas, vimos que elas não costumam trocar de canal durante o 

programa ou nos intervalos comerciais, mantendo uma assistência mais contínua, 

ininterrupta.   O gosto pelas atrizes, para além das personagens, é notório. Elas 

relacionam as tramas de hoje e do passado a partir dos atores, num ir e vir constante 

entre ficção e realidade.  

  A ideia “a telenovela de hoje já não é como antigamente” foi repetida pelas 

entrevistadas durante a pesquisa. Célia, Dani, Tarsila e Maria comentaram que hoje as 

tramas não são tão boas, principalmente pela rapidez com que as histórias se desenrolam 

e pelo mau-caratismo dos personagens. Esse desconforto para com as tramas atuais 

talvez se relacione às suas matrizes de leitura, edificadas durante o longo período de 

suas vidas como telespectadoras da novela. Segundo Junqueira (2008), os mais velhos 

usam muito mais as chaves de leitura dadas pelas matrizes originais das tramas
7
, 

enquanto os mais jovens costumam aceitar melhor os desdobramentos mais recentes.  

 Essas matrizes originais se mesclam e desdobram em várias outras, acompanhando 

a expansão da teledramaturgia no país. O desenvolvimento do campo de produção das 

telenovelas torna as tramas bem diferentes, com histórias mais aceleradas, extensão e 

complexificação dos personagens, aproximação com a realidade do brasileiro e trato de 

temas cotidianos, muitas vezes por um viés social.  As receptoras, audiência das tramas 

desde a década de 60 ou até mesmo anteriormente à telinha, com as radionovelas e 

fotonovelas, parecem ler as tramas atuais com as chaves de leitura das matrizes 

originais, o que as fazem muitas vezes desgostar das novelas de hoje.  

                                                           
6 A negação da cultura popular pode se dar por diversas vias: a classificação do mau gosto das audiências 

populares, a deslegitimação da cultura dos gêneros narrativos apreciados pelos mais empobrecidos e a 

rechaça à expressividade popular no momento da recepção. Emoção, tumulto e ruídos são vistos como 

ausência de gosto, cultura e de educação (MARTÍN-BARBERO, 1995).   
7
 Essas matrizes originais são visões de mundo ou padrões lógico-perceptivos-sentimentais 

preponderantes, adotadas pelas tramas desde o início de sua exibição. Junqueira (2008) cita dois: o 

romantismo-oitocentista (baseado na literatura romântica) e o modernismo-personalista, fruto do 

movimento literário modernista. O primeiro é marcado pela emoção, subjetivismo, egocentrismo, 

espiritualismo, liberdade formal, apego à cultura popular, crisitianismo, idealização do feminino, amor 

interno, paixão, etc
7
. Um bom exemplo seria o enredo de Escrava Isaura (1976). Na trama, há a mocinha 

virgem, o herói romântico que tenta salvá-la, o anti-herói, bruto e cruel e a exposição de emoções 

primárias como o amor, ódio, desejo, vingança e redenção. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As páginas acima buscaram tecer algumas reflexões sobre a etnografia no universo 

da recepção. Não foi pretensão esgotar a temática, mas oferecer uma problematização 

do método a partir das especificidades do campo. A apresentação do estudo empírico 

intentou discutir essas questões explicitando como as possibilidades e inquietações do 

ofício de comunicador-etnógrafo.  

Geertz (1989, p.20) comenta que a análise cultural é “[...] é intrinsecamente 

incompleta e, o que é pior, quanto mais profunda, menos completa”. O autor continua: 

“É uma ciência estranha, cujas afirmativas mais marcantes são as que têm a base mais 

trêmula, na qual chegar a qualquer lugar com um assunto enfocado é intensificar a 

suspeita, a sua própria e a dos outros, de que você não o está encarando de maneira 

correta”. Nesse sentido, ressalta-se a dupla dificuldade em adotar a etnografia no campo 

da recepção, pela necessidade de adequação do método às especificidades do campo e, 

ao mesmo tempo, de manter a vigilância epistemológica para que a investida 

etnográfica não se transforme em realização de entrevistas e observações esparsas. Este 

texto finda em concordância com La Pastina (2006), quando pondera que a etnografia 

da audiência pode ser realizada, desde que pautada pelo trabalho de campo, que 

demanda longa permanência e análise intensiva de dados, e por uma postura auto-

reflexiva. A aceitação da etnografia como método legítimo para os estudos de recepção 

dependerá de como os futuros estudos lidarão com essas condições. Dependerá também 

de que novas condições criarão, matriciadas pelas especificidades próprias do campo.  
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RESUMO: O objetivo do artigo é analisar as práticas ambientais do campo jornalístico, 

identificando marcas de inclusão do receptor nas ofertas de notícias sobre temas ambientais. A 

abordagem teórica se dá por meio dos Estudos Culturais. Metodologicamente, esta pesquisa 

caracteriza-se como qualitativa, valendo-se de pesquisa bibliográfica e documental. A coleta dos 

dados para análise documental inclui seis jornais impressos de circulação diferenciada. Foi 

realizada uma descrição das notícias publicadas nos seis jornais no dia 22 de julho de 2011, 

ápice da enchente no Rio Grande do Sul, e comparados o foco das manchetes, o uso de imagens 

e legendas, fontes, locais escolhidos pra construir o relato e o enquadramento geral para se 

verificar de que forma o receptor foi incluído na noticia como parte do acontecimento. 

 

Palavras-chave: notícias; meio ambiente; receptor; análise documental, estudos culturais 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na sociedade atual, cada vez mais, o espaço onde se constrói a opinião pública 

contemporânea é marcado pela interação entre uma multiplicidade de discursos dos 

vários campos sociais que se movimentam no sistema social global. Estes discursos 

chegam aos públicos de forma amplificada ao serem processados via tecnologias de 

informação. O campo jornalístico, pelo papel social que assume na sociedade 

contemporânea, coloca-se como um espaço estratégico para refletir sobre as dinâmicas 

socioambientais contemporâneas. Para tanto, impõe-se como necessário ponto de 
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partida investigar as representações simbólicas construídas pela mídia informativa, as 

quais são ofertadas para os receptores construírem seus discursos e posicionamentos. 

Desta forma, os fazeres jornalísticos referem-se a um compromisso social que, quando 

se trata de temas ambientais, determina aspectos relativos à responsabilidade 

socioambiental deste campo social. 

O objetivo geral do artigo é analisar as práticas ambientais do campo jornalístico, 

identificando marcas de inclusão do receptor nas ofertas de notícias sobre as enchentes. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

É a cultura de cada um que delimita o espaço de compreensão dos acontecimentos 

e das mensagens, pois cada um (produtores e receptores de notícias) interpreta conforme 

o quadro de experiência espontânea da sua própria cultura (HALL, 2003; MARTIN 

BARBERO, 1997; GARCIA CANCLINI, 1997). 

Contemporaneamente é preciso reconhecer a centralidade que os meios de 

comunicação vão adquirindo na vida cotidiana como fonte de informação, entretenimento e 

construção de imaginários coletivos, estes entendidos como espaços identitários, assim como 

na configuração de modos de ação pública segundo Mata. Com as novas tecnologias de 

comunicação mudam as formas de simbolização, o que torna questão fundamental 

compreender como diferentes  campos sociais configuram sentidos  na contemporaneidade. 

Mata afirma que é preciso pensar a cultura articulada em torno dos meios e tecnologias como 

uma nova matriz para a produção simbólica, dotada de um estatuto próprio e complexo, que 

funde modos anteriores de interação com novas formas expressivas, formas anteriores de 

produção com novas estratégias discursivas e de recepção. Diferentes campos sociais criam 

formas diversas de articulação de seus discursos nos espaços midiáticos, que se estruturam 

como práticas sociais (MATA, 1999).  

En esse sentido, la mediatización de la sociedad – la cultura mediática – nos plantea 

la necesidad de reconocer que es el proceso colectivo de producción de significados 

a través del qual un orden social se comprende, se comunica, se reproduce y se 

transforma, el que se há rediseñado a partir de la existencia de las tecnologías y 

medios de producción y transmisión de información y la necesidad de reconocer 

que esa transformación no es uniforme (MATA, 1999, p. 85).  

 

O campo midiático como dispositivo essencial da discursividade nas sociedades 

modernas garante uma mediação social generalizada, de todos os campos sociais entre si. Para 
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Esteves (2003a, 2003b), a estreita relação entre opinião pública e campo midiático resulta em 

mutações estruturais nas sociedades modernas, que conferem importância extraordinária aos 

processos simbólicos de mediação social. Esta relação é atravessada por contradições própria 

da mídia, que repercutem na opinião pública. 

Estas mudanças originárias da crescente necessidade de midiatização dos campos 

sociais em geral provocam mudanças fundamentais no espaço público, que complexificam 

seu funcionamento com novos temas e problemas em discussão, assim como formas de 

participação inovadoras. 

A consolidação da legitimidade do campo midiático consiste no reconhecimento da 

sua competência para selecionar e distribuir informação em escala ampla no tecido social, 

conferindo um caráter público aos discursos.  

O campo comunicacional oferece-se, contemporaneamente, como lugar para um novo 

tipo de reflexão sobre os sujeitos e sobre a organização social. A lógica comunicacional é 

fundada pelo dispositivo de sociabilidade, um processo de troca simbólica generalizada, um 

dos princípios fundamentais do vínculo social, segundo Rodrigues. Os meios de informação 

contemporâneos contribuem para o alargamento da experiência cultural humana, para além 

dos espaços territoriais geográfico, que determinava as relações nas comunidades de pertença 

(RODRIGUES, 1994). 

Quando os acontecimentos são inseridos num contexto social que os enquadrem em 

significados familiares ao público, este processo – de  identificação e  contextualização – 

constitui-se em um dos mais importantes, através do qual os acontecimentos são tornados 

significativos pelos mídias. Tornar um acontecimento inteligível para o público é enquadrá-lo 

em mapas socioculturais compartilhados, portanto é um processo sociossemiótico de 

produção. O processo de significação pressupõe consensos socioculturais, ou seja, partilhas 

simbólicas. Para Hall, os mídias estão entre as instituições cujas práticas estão de forma mais 

ampla baseadas no consenso. Assim há uma relação direta entre os enquadramentos 

socioculturais do público e os enquadramentos do campo jornalístico. Ao interpretar um 

acontecimento e enquadrá-lo via valores-notícia em um produto do campo jornalístico, o 

profissional o faz a partir de consensos socioculturais da vida quotidiana. Utiliza-se de 

explicações, imagens e discursos que se articulam com o  saber da sociedade. Assim, os 

mídias desempenham um papel importante  na reprodução das ideologias, quando se 

apropriam ativamente dos discursos das fontes, e as transformam (HALL, 1999). Para o autor 

 [...] um acontecimento só faz sentido se se puder colocar num âmbito de 

conhecidas identificações sociais e culturais....Se os jornalistas não dispusessem – 
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mesmo de forma rotineira – de tais mapas culturais do mundo social, não poderiam 

dar sentido aos acontecimentos invulgares, inesperados e imprevisíveis que 

constituem o conteúdo básico do que é noticiável.... As coisas são noticiáveis 

porque elas representam a volubilidade, a imprevisibilidade e a natureza conflituosa 

do mundo. Mas não se deve permitir que tais acontecimentos permaneçam no 

limbo da desordem – devem ser trazidos aos horizontes do significativo...o processo 

de significação – dando significados sociais aos acontecimentos – tanto assume 

como ajuda a construir a sociedade como um ‘consenso’. Existimos como 

membros de uma sociedade porque – é suposto – partilhamos uma quantidade 

comum de conhecimentos culturais com os nossos semelhantes...”   (HALL, et al 

etc. 1999, p. 224).  

 

 O conceito de enquadramento é aplicado por Erving Goffman (apud TRAQUINA, 

2000) à forma como organizamos a vida quotidiana para compreendermos e respondermos às 

situações sociais. Quando aplicado ao estudo das notícias refere-se a um dispositivo 

interpretativo que estabelece os princípios de seleção e ênfases na elaboração da notícia, na 

construção da “estória’. Para Gitlin (apud TRAQUINA, 2000), os enquadramentos midiáticos 

são padrões de cognição, interpretação e apresentação, de seleção, ênfase e exclusão, que 

persistem e através dos quais os manipuladores de símbolos organizam rotineiramente os 

discursos verbais e visuais. Os enquadramentos são implícitos, estão “naturalizados”. 

Segundo Gamson e Modigliani (apud TRAQUINA, 2000), os enquadramentos são 

transmitidos por cinco dispositivos: as metáforas, os exemplos históricos, as citações curtas, 

as descrições e as imagens (filme, fotografia, caricaturas). Para identificar um enquadramento, 

o conteúdo informativo é menos importante que o comentário interpretativo que o rodeia, 

presentes nas metáforas, chavões e de outros dispositivos simbólicos que constituem uma 

forma rápida de sugerir a narrativa subjacente. Estes dispositivos fornecem a ponte retórica 

pela qual se estabelece um contexto e uma relação entre vários pedaços de informação. O 

poder do jornalismo reside principalmente na forma como “enquadra” as situações, 

constituindo as “estórias”  construídas cotidianamente pelo campo jornalístico.  

A fiação de sentidos realizada pelo campo jornalístico a partir de relatos sociais, 

ofertas simbólicas e materiais se misturam e vão fazendo sentido para os cidadãos, emergindo 

daí novos valores sociais, a partir dos quais surgem os padrões de vida que dão suporte ao 

funcionamento da sociedade contemporânea.   

 

3. MÉTODO 

Metodologicamente, esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa, valendo-se de 

pesquisa bibliográfica e documental. A coleta dos dados para análise documental inclui 

jornais impressos. Os veículos escolhidos foram de diferente circulação: dois estaduais 
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(Zero Hora, Correio do Povo), dois regionais (Informativo do Vale e A Hora dos Vale), e 

dois municipais (O Alto Taquari e Nova Geração).  

O tratamento de dados foi realizado por meio da análise sociossemiótica, 

aplicada sobre notícias publicadas nos seis jornais dia 22 de julho de 2011, sobre a 

enchente que assolou o Rio Grande do Sul, que em estudo anterior dos autores 

observou-se a ênfase em acontecimentos catastróficos na abordagem do tema recursos 

hídricos por estes mesmos veículos (MAZZARINO e FLORES, 2012). Comparam-se o 

foco das manchetes, o uso de imagens e legendas, fontes, locais escolhidos pra construir 

o relato e o enquadramento geral da notícia para se verificar de que forma o receptor foi 

incluído na noticia como parte do acontecimento. 

Na análise dos discursos jornalísticos sobre os temas ambientais procuram-se 

traços e operações, marcas, relações e posições assumidas pelos produtores de sentido 

que trabalham para ofertá-los a partir de processos de midiatização, o que possibilitará 

identificar desvios e diferenças entre diferentes abordagens dos veículos. A abordagem 

comparativa, é “[...] o princípio de base da análise dos discursos” (VERÒN, 2004, p. 

62). 

Segundo Verón (2004, p. 159) “Uma superfície discursiva é uma rede de 

relações assumidas por marcas. Essas marcas são descritas como traços de operações 

discursivas”, os quais podem ser analisados enquanto marcas lingüísticas, por unidade 

amplas como “pacotes” de marcas, por unidades significantes não-homogêneas como é 

o caso do texto jornalístico acompanhado por imagens. 

A pesquisa de campo não faz parte da abordagem deste artigo, já que está sendo 

realizada por meio de entrevistas semi-estruturadas com jornalistas responsáveis pela 

cobertura de temas ambientais nos jornais escolhidos, a fim de compreender se há a 

preocupação prévia por parte dos produtores de notícias em incluir o leitor como parte 

do acontecimento. 

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÃO 

As análises dos jornais são apresentadas neste capítulo a partir de uma descrição 

da cobertura das enchentes em cada veículo, para depois se abordar o uso de imagens e 

legendas, fontes, manchetes, locais escolhidos pra construir o relato,  enquadramento e 

inclusão do receptor como parte do acontecimento. A descrição inicia pelos jornais 

estaduais, seguida pelos regionais e municipais. 
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a) Zero Hora 

O veículo destina 3 páginas para o acontecimento (4, 5 e 6), reunidas em uma 

Reportagem Especial. A matéria principal “O Drama se alastra Rios devem subir e 

agravar a enchente” foca o número de desabrigados (10 mil) e afetados (51 mil), 

apontando para a perspectiva de piora do quadro com mais águas chegando aos vales 

das partes altas do Estado. Há ainda informações das diferentes regiões do Estado 

atingidas pelas enchentes (vales e área metropolitana) e o relato de uma moradora. A 

diagramação explora espaços em branco e notinhas sobre afetados, desalojados e 

desabrigados;  previsão meteorológica e dados de uma crônica da enchente anterior. 

Na página seguinte um infográfico representa o nível da água dos principais rios 

e municípios afetados, identificando o nível de alerta. Outro infográfico realiza um  

“mapa da chuva” apontando o volume no mês de julho nas diferentes regiões do Estado.  

Há ainda uma matéria “Morte e estrago no rastro da chuva”, a qual dá continuidade ao 

relato da página anterior sobre acontecimentos considerados mais marcantes nos 

diferentes municípios atingidos, sem um padrão entre os relatos. 

Na terceira e última página o título da matéria principal é “O drama dos 

flagelados”. Novamente a palavra drama surge. A matéria ainda ressalta em sua primeira 

linha: “As enchentes espalharam dramas pelo Estado ontem”. O relato mescla as 

histórias dos flagelados com informações sobre nível do rio, situação dos municípios e 

decisões tomadas. Uma das decisões refere-se às rodovias e dá o título da última 

matéria: “Chuva bloqueia 15 vias”. Esta matéria é acompanhada por um Box sobre as 

15 estradas afetadas e se o bloqueio em cada uma é total ou parcial. Apesar do drama ser 

salientado nas manchetes, os relatos objetivam a situação nas diferentes regiões do 

Estado. 

Os nomes dos municípios citados são destacados em negrito no decorrer do 

texto. Com um leitor com cada vez menos tempo para leituras aprofundadas, essa 

estratégia pode ser um facilitador na seleção e compreensão da matéria. Além disso, 

outro fator que salienta essa opção do jornal é o grande uso de gráficos e imagens na 

reportagem. 
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b) Correio do Povo 

O tema está distribuído em 8 páginas (da 16 a 23), perpassando 3 editorias: 

Rural (1 página), Cidades (5 páginas) e Geral (2 páginas). Na página 16 (Rural) a 

matéria “Chuva alaga pomares e prejudica lavouras” foca os reflexos da enchente na 

produção de hortifrutigranjeiros. 

Na página 17 (Cidades) há 5 matérias, sendo 3 notas: “Chuva forte no Alto 

Uruguai” informa o volume da chuvas. “Montenegro articula ações” é sobre estratégias 

da Defesa Civil e do poder público para remoção de famílias. “Gramado registra novos 

deslizamentos” trata da situação dos bairros daquele município. As matérias maiores são 

intituladas “Em SC, região serrana é atingida” que trata de casas danificadas, ventos e 

volume de chuvas. E a matéria principal intitulada “Chuvas desalojam no Paranhama 

Parte dos municípios da região já declararam situação de emergência. Mais de 500 

famílias foram desalojadas em Igrejinha” trata da remoção de famílias em 5 municípios 

atingidos pelo Rio Paranhama. 

Na página 18 há 3 matérias. A principal “Invasão das águas no Vale do Rio Caí 

Nível do Rio chegou a 14,7 metros nessa quinta-feira” salienta o número de moradores 

atingidos, desalojados e em abrigos. A outra matéria “Santa Tereza  Moradores deixam 

áreas de risco” trata da remoção de famílias no municípios e áreas atingidas.  A terceira 

matéria tem como manchete “Santo Augusto Trabalhador rural morreu afogado” e relata 

o fato sob a ótica do patrão. 

Na página 19 há 2 matérias. “Rio Taquari em 26,45m  Cheia já desabriga 951 

famílias na região” foca o volume das águas, número de desabrigados, assistência dada 

a eles e lugares atingidos. A segunda matéria “Itá SC Usinas não retém excesso de água” 

trata da abertura de comportas nas três maiores barragens da região norte de Santa 

Catarina. 

Na página 20 há quatro matérias, sendo duas notas. A primeira “Curiosos 

atrapalham trânsito na BR 116” informa que motoristas param ou andam lentamente 

para observar invasão da água que está próxima da estrada. A segunda nota “Barro e 

pedras deixam famílias em perigo” refere-se a deslizamentos e residência interditadas. A 

matéria principal “Alerta é reforçado no Vale dos Sinos Defesa Civil está de prontidão 

em NH e SL” trata do preparo da Defesa Civil de Novo Hamburgo e São Leopoldo para 

socorrer famílias diante do crescente volume das águas.  A segunda matéria “Passo 
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Fundo Interditadas quatro moradias” informa sobre a remoção de famílias em casas com 

risco de desabamento e o volume das águas. 

Na página 21 há duas notas e uma matéria principal. A primeira “Em Campo 

Bom, rio subia 2cm por hora”  conta que o aumento do volume das águas era informado 

à população por meio de carro de som. A segunda nota “Rio Várzea sobe e atinge 9m” 

informa sobre a ponte que chegou a ser interditada devido à situação. A matéria 

principal “Porto Mauá Afluente do Uruguai invade estradas Município da região 

Nordeste se prepara para a terceira cheia do ano” informa o nível de água, sobre pontes 

submersas e a suspensão da travessia por balsa. 

Na página 22 (Geral) há 3 notas e 3 matérias.  A primeira “Tempo melhora hoje” 

foca a situação no Estado. A segunda “Chuva supera média” é sobre o volume de chuva 

em Porto Alegre e áreas atingidas. A outra “Faltou luz em vários pontos do RS” informa 

sobre a falta de energia principalmente no Vale do Caí. A primeira matéria “Ainda há 

risco de cheias no Estado Segundo Metsul, afluentes do Guaíba terão elevação no fim 

de semana” salienta a situação dos rios que desaguam no Guaíba e a possibilidade de 

aumento de suas águas, causando cheia. A segunda matéria “Bairros ficam alagados em 

Canoas” informa sobre a situação de alguns locais do município e as ações da prefeitura 

e da Defesa Civil. 

Na página 23 há uma matéria e uma nota. A nota “Emergência em 3 cidades” 

informa sobre decretos de situação de emergência e possibilidades de outros municípios 

chegarem a esta situação. A matéria “Chuva afeta as rodovias Ao menos 18 estradas 

ficaram prejudicadas” informa sobre a situação e os cuidados necessários por parte dos 

motoristas. Observa-se neste veículo um detalhamento da situação nas diferentes 

regiões. 

No entanto, a abordagem de cada município varia bastante tanto em proporção 

quanto em conteúdo. Em alguns momentos, por exemplo, notícias de Santa Catarina 

ganham maior destaque do que acontecimentos do Estado de origem do jornal. Uma 

possível explicação para isso seria a falta de tempo e de recursos humanos do veículo 

para cobrir catástrofes de grande impacto como essa. 

 

c) O Informativo do Vale 

As matérias estão articuladas como Especial e ocupam 7 páginas do jornal, 

incluindo três chamadas de capa. “Enchente castiga o Vale”, matéria de capa, foca o 
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trabalho de remoção das 1,2 mil famílias atingidas. “Encantado é o município mais 

atingido, com 450 famílias” informa que é município é o mais atingido do Estado. 

“Cheia foi a segunda maior do século Rio Taquari chegou a 26,85m” ressalta o nível do 

rio. Na capa há ainda uma chamada informando “Leitores registram flagrantes da 

inundação”, que remete para a cobertura entre as páginas 11 e 20. 

Na pagina 11 “Mais de 1,2 mil famílias desabrigadas no Vale”  ressalta que foi a 

segunda maior cheia deste século e que Encantado e Lajeado decretaram situação de 

emergência. As informações repetem o que a capa já anunciara, além de relatar número 

de atingidos em diferentes municípios e previsões meteorológicas. “Água invadiu 

rodovias” trata das rodovias da região atingidas e medidas de desobstrução e transporte 

dos moradores. Em um box é informado o número de moradores atingidos em 10 

municípios da região. Outro quadro informa sobre a elevação do nível do rio de 2001 a 

2011. “Fornecimento de energia” foca a interrupção da energia para evitar riscos em 

municípios afetados pelas cheias. 

Na página 12 “Encantado Cidade mais atingida” informa que o município 

decretou situação de emergência, com 1,7 mil desabrigados ou 450 famílias. O relato 

inicia com o ponto de vista do repórter sobre a situação, traz relatório do Executivo 

sobre atingidos e providências e a história de um morador atingido. Finaliza a matéria 

referindo-se ao leitor, estimulando-o a doar materiais ou dinheiro e indicando como 

proceder. “Rio Taquari desabriga 200 famílias em Muçum” foca o relato do Executivo 

sobre a situação: desabrigados, bairros atingidos, nível do rio, problemas de trânsito, 

remoção de atingidos, desmoronamentos, comércio fechado, limpeza das ruas, etc... 

Na página 14 “Arroio do Meio 300 famílias desabrigadas Cidade foi a segunda 

mais atingida” inicia com o relato da Defesa Civil sobre desabrigados, municípios mais 

atingidos  e problemas de trânsito. Informa sobre o trabalho de um voluntário e traz o 

relato de uma moradora atingida. A partir do relato geral das cidades mais atingidas, o 

veículo cria box para cada um dos municípios com informações semelhantes, os quais 

se estendem pelas páginas 14, 18, 19 e 20. Estas páginas têm como cartola “A cheia 

pelo Vale” e referem-se a um relatório geral da situação feita principalmente pelo 

Executivo com informações sobre nível do rio, desabrigados, remoção de famílias, 

pontos afetados. Além disso, alguns incluem outro elementos: situação do comércio, 

prejuízos, medidas tomadas, situação das estradas e dos rios, comparações com 

enchentes anteriores  e algum fato curioso ou relado de moradores. Cada box tem como 
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título o nome do município: Roca Sales, Estrela, Bom Retiro do Sul, Colinas, Cruzeiro 

do Sul, Marques de Souza, Imigrante, Forquetinha, Taquari, Lajeado. Não há um foco 

dramático, mas informações objetivas baseadas principalmente no relato do Executivo, 

da Defesa Civil e de  moradores. 

   

d) A Hora dos Vales 

Este veículo destina 3 páginas pra cobertura das enchentes (4, 5 e 6) intituladas 

Reportagem Especial.  A primeira matéria “Calamidade” informa sobre o número de 

famílias desabrigadas na região, os municípios mais atingidos o nível do rio, a falta de 

água e luz em algumas casas. Ao lado um box informa  os níveis que o rio Taquari 

chegou desde 1940. 

Na página 5 a matéria “Encantado com 450 famílias desabrigadas” dá início ao 

aprofundamento da situação de alguns municípios. Este município tem destaque na 

cobertura por ser o mais atingido. A matéria informa o número de bairros e pessoas 

atingidas, com avaliação da Defesa Civil e relato de moradores comparando o 

comportamento das águas com acontecimentos semelhantes anteriores. Também as 

dificuldades dos moradores para retirar pertences, conseguir transporte, seus prejuízos 

financeiros e a recorrência da situação são tratados na matéria.  A segunda matéria desta 

página “Inundação divide Roca Sales” relata o trabalho de voluntários da comunidade 

para ajudar moradores e vizinhos. Não explica o que gera o título (inundação do quê), 

mas por suposição deve ser o rio Taquari que inundou ruas dividindo a cidade. 

Na página 6 “O drama dos flagelados” aborda a situação de cinco moradores 

afetados pela enchente, seus prejuízos econômicos, planos para o retorno pra casa, a 

sorte de não haver vítimas, a fé, as estratégias que usam pra enfrentar o “drama” e, 

principalmente, a recorrência do acontecimento na vida deles. “Perdas na agricultura” 

relata a situação de produtores de Cruzeiro do Sul com a explicação de um engenheiro 

agrônomo. “Medo em Forquetinha” foca o relato de uma moradora que compara a 

enchente de 2011 com outra de uma década passada. 

Observa-se um tom dramático na construção do discurso do veículo. Embora a 

reportagem anuncie a cobertura de um acontecimento do Vale do Taquari, nem todos 

municípios atingidos são lembrados e, entre os citados, parte deles recebe uma 

abordagem superficial. 
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e) O Alto Taquari 

Como este jornal é semanal, no dia 22 de julho, data da análise nos outros 

veículos, a enchente foi noticiada apenas em uma matéria curta, até porque o jornal 

fechara antes desta data. A matéria “Mais de 80 famílias desalojadas” foi veiculada dia 

22. Em três parágrafos informa sobre o nível da água e a situação do trânsito. 

Na semana seguinte há 3 matérias sobre o fato. “Mais de 400 famílias 

desalojadas” repete a manchete da semana anterior, apenas atualizando o número de 

famílias afetadas. Aborda as consequências do desalojamento, como remoção de 

pessoas para alojamentos improvisados, bairros atingidos e nível do rio, além do relato 

da situação de dois moradores. “Prejuízos passam de R$ 4 milhões” relata as perdas 

econômicas a partir dos dados da Defesa Civil e da administração pública, que decretou 

estado de emergência. Informa sobre reclamação da pouca ação da Brigada Militar 

durante o acontecimento. A terceira matéria “Apagão gera prejuízo de R$ 1 milhão na 

economia” aborda prejuízos que a falta de energia causou para indústrias, comércio e 

moradores. 

  

f) Nova Geração 

Diferente do O Alto Taquari, no dia 22 de julho aborda o fato na capa e na 

semana seguinte não há matérias sobre o evento. “Cheias do Taquari Drama se repete” é 

a chamada de capa que remete o leitor pras páginas internas (2 e 3). O conjunto de 

matérias é denominado “Especial”.   

Na página 2 “Força das águas Estrela é vítima outra vez” reitera o acontecimento 

que a manchete de capa já frisava, fazendo que o acontecimento seja mais pela repetição 

que pelo evento em si. O município é colocado como vítima deste fato repetitivo. O 

texto é marcado pelo relato subjetivo do repórter, que faz uso de adjetivos e imprecisões 

como “enchentes de proporções gigantescas”, “centenas de famílias” que sentiram 

diretamente as cheias. A estimativa é de que em Estrela “mais de uma centena de 

famílias ficaram desabrigadas”. Não informa o número de desabrigados, nem as fontes 

que estimam ou a proporção da enchente, o que talvez deva-se ao fato que no dia do 

fechamento não tivessem estes dados. O texto não foi revisado, pois esquecem de 

informar o número de metros que o rio Taquari subiu, observando-se  pontinhos no 

lugar desta informação. Parte do texto historiciza o nível do rio em enchentes anteriores. 

Informa também sobre a remoção de famílias. Mais da metade do espaço é ocupado 
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pelo relato de moradores. Ao final a matéria cita problemas no trânsito, falta de energia 

e inundação de um prédio, da Brigada Militar. Esta matéria ocupa a página 2 e parte da 

página 3. A outra matéria da página 3 “Auxílio e aulas canceladas” informa sobre como 

proceder para auxiliar as vítimas da enchente e sobre o cancelamento das aulas.  

Observa-se que o tempo verbal muda no decorrer do texto, o que expõe a falta 

de revisão antes da publicação.   

 

4.1 Manchetes 

O Zero Hora foca o drama, seu possível agravamento, morte, estrago, bloqueio 

de vias. Enfim, o drama se alastra, a água deixa rastros e a situação tende a se agravar. 

As manchetes exploram o efeito estético de uma tragédia. O foco é urbano. Já o Correio 

do Povo ressalta a invasão das águas, os rios que sobem, a preparação para as cheias, 

alertas, situação das rodovias e da área urbana, previsão do tempo, riscos. Famílias em 

perigo ou desabrigadas, desalojadas, atingidas por deslizamento, a morte. Situações de 

emergência, ações, falta de luz. Comparação com outros acontecimentos semelhantes. 

Apesar de abordar também reflexos para a produção rural, o foco é urbano. 

Em O Informativo do Vale a síntese da situação expressa pelas manchetes 

informam que a enchente castiga. O castigo é uma expressão usada também em uma 

legenda. As outras manchetes ressaltam a comparação com enchentes anteriores 

buscando identificar a maior de todas. Também se salientam nas manchetes a invasão 

das rodovias pelas águas e o corte no fornecimento de energia, situação de famílias 

desabrigadas e a situação de  cada município atingido. O A Hora ressalta o medo, o 

drama, a calamidade, a inundação, os desabrigados e os municípios atingidos.  

O Alto Taquari foca o número de famílias desabrigadas e prejuízos econômicos 

para o município. Enquanto o Nova Geração ressalta sentidos do drama, vitimização, 

repetição do evento e formas de auxílio.  

 

 

4.2 Imagem e legendas 

Enquanto o Zero Hora explora os infográficos em uma cobertura mais sintética 

da situação no Estado devido às possibilidades oferecidas por estes recursos, o Correio 

do Povo fragmenta a cobertura em um número maior de páginas e imagens, 

principalmente de pessoas e da situação de casas e ruas. Já os jornais regionais a 
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diferença que se observa é que a abordagem de O Informativo explora a estética do 

acontecimento, com fotos mais produzidas, e uma maior diversidade de situações 

fotografadas. O A Hora do Vale é mais econômico em diversidade de imagens. Entre os 

jornais municipais O Alto Taquari publica também imagens de obras para reorganizar o 

caos instalado com a enchente.  Apenas o Correio do Povo e o Informativo do Vale 

focam também situações na área rural entre as imagens publicadas. Em comum, todos 

os veículos constroem o acontecimento da enchente a partir de composições 

fotográficas que incluem barcos por ruas alagadas com pessoas sendo transportadas ou 

olhando a cena de destruição e alagamento de casas e prédios, tendo, eventualmente, a 

imagem de algum animal entre os moradores.   

Quanto às legendas, observa-se que na Zero Hora e no A Hora, um estadual e 

outro regional, a tendência é publicar informações que complementam a imagem 

fotografada. O Correio do Povo repete a informação da imagem e também complementa 

com dados sobre o local da cena, bairros atingidos e moradores desabrigados. Já os 

outros quatro veículos tendem a repetir a informação da fotografia. 

 

4.3 Fontes 

Os moradores são o único tipo de fonte que aparece em todos os veículos 

analisados. A Defesa Civil só não é fonte predominante no jornal Nova Geração, 

municipal. A Brigada Militar é fonte em três veículos: Zero Hora, Correio do Povo e 

Alto Taquari, dois estaduais e um municipal. A Polícia Rodoviária Federal e 

meteorologistas aparecem nos dois jornais estaduais e no regional, O Informativo do 

Vale. Fontes do Executivo só não estão explicitadas no regional A Hora, o qual faz toda 

a cobertura do acontecimento informando como fontes apenas a  Defesa Civil e 

moradores.  Além das fontes já citadas, o Correio do Povo entrevista ainda um gerente 

de usina hidrelétrica, bombeiros e fonte do departamento de esgotos pluviais. O 

Informativo do Vale se utiliza também de empresas de energia como fonte, além de 

voluntários que auxiliam as vítimas e outros veículos de informação. O Alto Taquari é 

um dos veículos que mais cita fontes. Além das já identificadas, busca também 

associações de comerciantes e industriais, vereadores, órgão de  assistência social, 

coordenador de serviços urbanos e secretaria de Planejamento. O Nova Geração publica 

muitas informações sem citar fonte.  
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4.4 Locais escolhidos para o relato 

O Zero Hora e o Correio do Povo focam diferentes municípios do estado que 

foram atingidos, o primeiro a partir de infográficos e outro a partir de relatos e fotos. O 

Informativo do Vale e o A Hora trazem informações dos municípios da região, 

ignorando dados sobre outras regiões do Estado. Já o jornal O Alto Taquari aborda a 

situação da área rural e urbana e Arroio do Meio, sede do veículo, enquanto o Nova 

Geração restringe-se a informar sobre a área urbana de Estrela, onde circula este jornal.  

 

4.5 Enquadramento 

O Zero Hora foca a situação dos municípios mais atingidos (flagelados, nível do 

rio, situações vividas, previsão do tempo, situação das estradas). As manchetes 

salientam o drama, mas os casos dramáticos apenas ilustram a situação, não estão em 

primeiro plano nos relatos dos repórteres. Drama comedido. Já o Correio do Povo relata 

situações em diferentes municípios do Estado em matérias que se complementam, 

referindo-se às regiões mais atingidas. Ocasionalmente um município recebe maior 

destaque por alguma situação: morte, área de risco, elevação rápida do rio. 

O Informativo do Vale mostra a situação geral dos municípios atingidos da 

região tendo como fonte o Executivo e alguns moradores, sem foco dramático, mas 

objetivo da situação. O A Hora retrata basicamente o  drama dos moradores . 

Já o Alto Taquari apresenta predominantemente o ponto de vista das fontes 

oficiais, principalmente da administração pública, com dados objetivos sobre pessoas e 

locais atingidos e prejuízos econômicos. Enquanto o drama dos moradores atingidos e a 

imprecisão dos dados marca a cobertura do  Nova Geração. 

 

4.6 Inclusão do receptor 

Podem-se observar marcas da inclusão do receptor na notícia em algumas 

passagens de alguns veículos. No Zero Hora entende-se que o receptor está inserido na 

informação sobre a situação das estradas afetadas. No Correio do Povo ele é 

contemplado quando aparece na previsão do tempo e quando informa sobre locais mais 

afetados das estradas. 

O Informativo do Vale inclui o receptor na cobertura já na chamada de capa 

quando se informa que muitas fotografias foram enviadas por leitores, ressaltando essa 

interatividade. O leitor também é incluído no acontecimento na matéria que informa 
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como se pode ajudar os desabrigados, o que acontece apenas quando trata sobre 

Encantado, a mais atingida. Quando entrevistam um voluntário indiretamente incluem o 

receptor como alguém que pode ter a mesma iniciativa. O receptor também é 

contemplado nos relatos quando informam sobre a situação das estradas. No A Hora é 

incluído quando abordam a situação do trânsito nos municípios e o trabalho de 

voluntários. 

Já no Alto Taquari não foram identificadas marcas de sua inclusão nas matérias, 

enquanto no Nova Geração entende-se que é incluído como alguém que pode ajudar em 

doações e como alguém que pode ser afetado com o cancelamento das aulas. 

Quando observa-se que os moradores são o único tipo de fonte que se repete em 

todos os veículos, entende-se que também aí há uma marca de inclusão do receptor, já 

que pode-se trabalhar com a hipótese que há um movimento maior pela busca por 

informações midiáticas por quem sofre com a enchente neste momento do que em 

situações não dramáticas. Trata-se, no entanto, de uma inclusão  forçada pela própria 

natureza do acontecimento. Como relatar o drama dos moradores sem dar-lhes voz¿ 

A partir da análise geral dos enquadramentos da enchente feito pelos jornais 

analisados, pode-se afirmar também que o receptor é construído simbolicamente pelos 

veículos como alguém que para o Zero Hora se interessa pelo drama (o que as 

manchetes exploram), mas buscam informações objetivas e de acesso rápido, daí o uso 

de infográficos). O Correio do Povo projeta um receptor que busca relatos detalhadas 

das situações nas diferentes regiões do Estado, com imagens. Para o Informativo do 

Vale a situação geral dos municípios ofertada a partir de fontes oficiais e moradores que 

vivem a situação retratada é o que interessa ao receptor. Neste sentido, observa-se 

proximidade entre as o gramáticas de produção do Correio do Povo e do Informativo, 

cada um abordando sua área de abrangência: um o estado e o outro a região. De modo 

semelhante, mas com relatos focados no município, O Alto Taquari também objetiva o 

acontecimento com uso predominante do olhar oficial e de moradores, apesar de 

ampliar em tipo de fontes consultadas. Também se observaram semelhanças entre o A 

Hora e o Nova Geração, o primeiro regional e o outro municipal, quando constroem 

suas estórias explorando o drama dos moradores com dados imprecisos e incompletos, 

demonstrando pouca preocupação com o receptor. Deste modo, pode-se afirmar que há 

um grupo que busca um relato objetivo, outro que explora o drama. Um grupo que 

busca a precisão dos dados e outro que trabalha a informação de modo desorganizado. 
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Outro modo de perceber como o receptor é construído pode-se buscar analisando 

a proximidade dos relatos com o lugar geográfico que o receptor ocupa, pressupondo 

que ele não buscaria no veículo da sua cidade, região ou estado informações sobre 

outros contextos além de onde habita.  

Portanto, os resultados da parte da análise documental apontam que: a) os 

moradores e possíveis leitores dos veículos são incluídos como fonte a partir dos relatos 

dos dramas vivenciados, o que não se observa na cobertura de outros tipos de 

acontecimentos, que tendem a privilegiar as fontes oficiais; b) o receptor é inserido no 

contexto do acontecimento quando há informação sobre a situação das estradas, da 

previsão do tempo, com a publicação de fotografias   sobre os flagrantes que 

registraram, com dados sobre o modo como podem auxiliar os atingidos pelas 

enchentes, em matérias que abordam o papel dos voluntários no salvamento das vítimas, 

como alguém que é afetado pelo fato, por exemplo, com o cancelamento de alguns 

serviços. Em um veículo regional observou-se um compromisso maior com o receptor 

que nos outros veículos regionais e municipais, os quais estão mais próximos dos 

leitores. Os locais escolhidos para o relato e o aprofundamento dado ao relato dos 

acontecimentos também indicam uma maior ou menor preocupação com o receptor. 

Neste sentido observa-se que os jornais municipais tendem a não incluir dados da região 

onde o seu leitor circula e que tem estradas afetadas, exigindo trajetos não usuais dos 

moradores. Ao enquadrarem o acontecimento apenas local-municipal demonstram uma 

não inclusão do receptor no acontecimento das enchentes de 2011. Também a 

imprecisão de dados em algumas passagens dos textos são identificadas como uma não 

preocupação com o leitor. 

Quando a Zero Hora faz uso de infográficos localizando a situação de diferentes 

municípios do Estado, assim como o uso de negrito quando identifica os municípios 

aponta para um serviço ao receptor da informação. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises dos documentos realizadas neste artigo serão cruzadas com dados de 

análises das entrevistas com os produtores de notícias, etapa em processo de finalização, 

o que possibilitará novos entendimentos sobre os fenômenos e discursos investigados.  

Outra triangulação se dará com estudo de Mazzarino e Flores (2012), os quais 

constataram, a partir de análises quantitativas realizadas sobre a cobertura dos mesmos 
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veículos sobre o tema recursos hídricos, que as ofertas e marcas do discurso jornalístico 

sobre recursos hídricos tenta construir vínculos com o receptor baseados em um sentido 

de desimportância para questões fundamentais em discussão na sociedade sobre aquele 

tema no momento da coleta, o que se reflete diretamente na qualidade de vida dos 

leitores dos diferentes veículos analisados.  
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RESUMO: A internet é um dos canais utilizados pelos atores sociais para expressar 

posicionamentos diversos em relação aos problemas ambientais na contemporaneidade. Durante 

a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+ 

20, que acontece no Rio de Janeiro de 13 a 22 de junho de 2012, a ONU cria o Facebook 

Rio+20. Espaço construído nesta Conferência para estimular a difusão de informações e o 

debate entre as pessoas e organizações ambientalistas de diversas partes do mundo. É a análise 

dos discursos ali manifestados que nos propomos tratar neste artigo. Indagamos como os 

receptores dos diferentes acontecimentos durante a Rio+20 se mobilizaram no espaço virtual 

para expressar posicionamentos ideológicos e sociais ao redor de problemas ambientais e 

aspectos correlacionados.  

 

Palavras-chave: campo socioambiental; meio ambiente; espaço publico digital; facebook; 

receptor; análise do discurso. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A discussão global sobre temas ambientais tem três momentos que se colocam 

como marcantes historicamente: 1972, 1992 e 2012. Em 1972 há um despertar global 
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para a discussão da temática ambiental, marcada pela I Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, a Conferência de Estocolmo, 

Suécia, quando se percebem os problemas decorrentes do crescimento da população 

mundial, da poluição resultado das atividades industriais para atender ao consumo e que 

o uso das reservas de recursos naturais não-renováveis não é sustentável. Na 

Conferência de Estocolmo discute-se  sobre a  “necessidade” de crescimento limitado e 

os países de terceiro mundo interpretaram como uma forma de barrar seu  

desenvolvimento.  

Vinte anos depois, em 1992, acontece a II Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, no Rio de Janeiro, Brasil. As questões 

ambientais e sociais são percebidas em sua relação intrínseca, assim diferentes 

movimentos sociais vão incluir a defesa do meio ambiente entre suas “bandeiras”. A 

sociedade passa a receber mais informação sobre o tema e as ações de educação 

ambiental se disseminam em espaços formais e não formais. Após a Rio 92 percebe-se a 

incapacidade dos governos implantarem ações transnacionais. Mesmo assim, o conceito 

de desenvolvimento sustentável é fortalecido, baseado na busca pelo equilíbrio entre 

dimensões sociais, ambientais e econômicas. 

Mais duas décadas se passaram e aconteceu a III Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano no Rio de Janeiro, a Rio + 20, de 13 

a 22 de junho de 2012. Neste momento, o Brasil já tem uma das legislações ambientais 

mais avançadas do mundo, apesar de não ser cumprida com rigor. As organizações não 

governamentais se profissionalizaram e não mantém mais uma postura necessariamente 

de crítica radical aos setores público e privado, buscando a via da negociação para 

construção de leis e políticas públicas. Diferentes setores incorporam em seus discursos 

a sustentabilidade, muitas vezes mais por marketing verde que por uma postura 

autêntica. A mídia dá visibilidade diária às questões ambientais e a sociedade discute 

estes temas no seu cotidiano. No entanto, uma análise crítica da realidade aponta para 

uma forte defasagem entre discurso e prática.  O desafio é incorporar práticas mais 

sustentáveis no cotidiano de cada pessoa em um contexto de sociedade de consumo-

consumista, marcada pela forte ação publicitária.  

Nestes 40 anos, a sociedade global e brasileira avançaram em relação às discussões 

sobre as questões ambientais, no entanto o contexto está mais complexo, o que impõe 

novos desafios. Os espaços midiáticos (comerciais, governamentais e não 
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governamentais) dão a conhecer sobre os sentidos em circulação. Analisar as 

manifestações de internautas no espaço virtual sobre a Rio+20 possibilita-nos investigar 

sobre as formas Os sites oferecem espaços de manifestação disponíveis em forma de 

comentários das notícias veiculadas, além disso redes sociais como facebook e twiter 

permitem a interação entre diferentes atores que buscam afetar a construção social da 

realidade opinando, perguntando, contestando.    

 A abordagem apoia-se nas contribuições de Touraine, Giddens e Melucci. Estes 

autores convergem em seu pensamento quando entendem que a prática dos movimentos 

sociais, inserida no processo de democratização e constituição da sociedade civil global, 

possibilita a redescoberta de que a noção de direitos e de cidadania politiza subjetividades 

coletivas e constrói novas formas de organização. A emergência dos movimentos sociais 

amplia os espaços públicos democráticos, dando visibilidade aos conflitos e diferenças, e 

também criando formas de negociação novas, assim como outros significados para o 

mundo,os quais são manifestados em grupo ou individualmente nos espaços midiáticos.  

Os atores e os movimentos sociais atuais passam a se definir pela sua relação com o 

sujeito, e não mais somente pela relação com a sociedade. É o que Touraine (1992) chama de 

subjetivação dos movimentos sociais, e que vem a constituir-se como a principal diferença em 

relação aos movimentos sociais do início do século XX. Os movimentos atuais apelam 

também para uma “política da vida”, como aborda Giddens (1991 e 2002), a fim de aumentar 

a capacidade de ação e de livre escolha. Mais que transformar a sociedade, os movimentos 

sociais atuais, assim como os atores sociais engajados em causas como as ambientais,  

querem transformar a vida.  

Para Touraine (1992), o lugar de luta se dá no próprio sujeito, na experiência pessoal.  

O centro do movimento social atual passa a ser a produção do sujeito. Sujeito este, de uma 

vida pública cada vez menos formal, de ações descontínuas e difusas, e que tende a dar aos 

meios de comunicação uma importância crescente.   

No espaço público contemporâneo nem houve dissolução dos atores coletivos, nem 

desapareceram os conflitos, mas há uma mudança profunda nas formas como se manifestam 

nos últimos anos, com a emergência de uma arena transnacional onde circulam questões que 

dizem respeito ao sistema global. Ao mesmo tempo emergem formas de mobilização novas 

em torno das redes de comunicação planetárias, que inclui as pautas relacionadas à 

problemática ambiental. Para Melucci (2001), a questão ecológica existe porque mudou a 

percepção cultural e social do mundo. Ela revela a interdependência planetária, deslocando os 
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limites da consciência e da ação humana, apelando para a reestruturação de modelos 

cognitivos e das expectativas sobre a realidade. 

  Esta mudança de paradigma reflete-se em um interesse global por temas 

ambientais especialmente no âmbito científico, político e popular. Consequentemente, 

estes assuntos transformam-se em notícia diária dos diversos meios de comunicação 

(DIAS DE FREITAS e AMBRIZZI, 2012). Nesse processo, a sociedade civil constrói 

espaços de interlocução. São manifestações de rua, produções artísticas, composições 

musicais e, recentemente, pronunciamentos em espaços de comunicação na internet os 

canais utilizados pelos atores sociais para expressar posicionamentos diversos, em 

relação aos problemas ambientais na contemporaneidade. 

Buscando posicionamentos sociais em relação à problemática ambiental, e 

dentro da linha de pesquisa da antropologia digital, que integra a tecnologia digital na 

pesquisa, voltamos nossa atenção para as representações digitais durante a Conferência 

das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+ 20. O 

evento ocorre sob os efeitos da crise financeira que estourou em 2008 e, na qual, ganha 

projeção acentuada a economia verde (RIBEIRO, FREITAS e PHILIPPI JR, 2012). O 

conceito de economia verde tem sua gênese na noção de desenvolvimento sustentável, 

aponta para a necessidade de repensar o desenvolvimento eliminando as desigualdades 

entre gerações, mas considera principalmente os determinantes do crescimento 

econômico em relação ao meio ambiente (BERMAN e DINIZ, 2012). Conforme a 

definição que consta no Programa Ambiental das Nações Unidas (ONU), a economia 

verde “resulta em melhoria do bem-estar humano e equidade social, ao mesmo tempo 

que reduz significativamente os riscos ambientais e a escassez ecológica” (UNITED..., 

2011, texto digital). Noção que entra na pauta das discussões ambientais de diferentes 

setores da sociedade. 

Tendo em conta a proliferação da preocupação com a problemática ambiental 

entre a população mundial, a ONU cria, durante a Conferência no Rio de Janeiro, em 

junho de 2012, um espaço de comunicação digital, o Facebook Rio+20. Abordamos o 

Facebook Rio+20 como uma ferramenta de comunicação mediada pelo computador. 

Situamos-nos diante de um espaço público mediado pela tecnologia, do qual tratam 

Recuero (2009) e Boyd (2007). Espaço construído nesta Conferência para estimular a 

difusão de informações e o debate entre as pessoas e organizações ambientalistas de 

diversas partes do mundo. É a análise dessas manifestações que nos propomos tratar 
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neste artigo. Isto é, indagamos como os receptores dos diferentes acontecimentos 

durante a Rio+20 se mobilizaram no espaço virtual para expressar posicionamentos 

ideológicos e sociais ao redor de problemas ambientais e aspectos correlacionados.  

Nos dias do evento, registramos no Facebook Rio + 20, 114 mensagens de 

internautas, bem como imagens, vídeos, músicas e exposições artísticas. Material que 

serviu de base para a análise dos discursos em torno do ambiente, procurando não 

destacar a manifestação de um sujeito em si, idealizado, essencial, mas de um falante e 

falado, em vista de que através dele outros ditos se dizem. Inspiramo-nos na ideia de 

que a linguagem corrente contém em seu vocabulário e sintaxe uma filosofia petrificada 

do social, sempre pronta a ressurgir em palavras comuns e expressões (BOURDIEU,  

CHAMBOREDON E PASSERON, 2002; FOUCAULT, 1970). Enfim, abordamos os 

discursos como uma linguagem que se constrói na prática e um significante que produz 

significados. 

 

2. UNIVERSO SOCIAL DOS PARTICIPANTES 

Foram poucos os dados que obtivemos acerca do perfil dos sujeitos das falas 

para abordar o status do enunciador, sua competência, o campo de saber em que se 

insere, o lugar institucional, entre outros. Isto é, as informações disponíveis são 

insuficientes para situar o contexto social e cultural dos sujeitos dos discursos. Nem 

todos os internautas se identificaram. Conseguimos apenas perceber diferenças de 

gênero, que revelam uma maioria de homens participantes
5
. Quanto ao grau de 

escolaridade, de 63 internautas que postam informações a esse respeito, a maioria tem 

ensino superior completo ou está cursando
6
. 

Percebemos que este espaço público digital foi ocupado principalmente por 

brasileiros. Dos 98 internautas que colocam o lugar de origem, 80 eram brasileiros, 

predominando a participação dos cariocas. Em termos porcentuais, 28,75% dos 

internautas eram do Rio de Janeiro, dado indicativo de que foi um evento sentido com 

maior intensidade pela população desta cidade. Os cariocas enfrentaram mudanças no 

trânsito e na rotina de trabalho, por causa dos dias facultativos estabelecidos em 

algumas instituições (Figura 1). Sentiram que a rede hoteleira, o comércio e demais 

                                                           
5
 Foram 64 homens e 41 mulheres, entre os que identificamos o gênero. 

6
 De 63 participantes, 18 tem ensino médio completo, 5 estão cursando ensino superior, 36 tem ensino 

superior completo, 4 tem pós-graduação completa. Não obtivemos dados suficientes para identificar a 

faixa etária, pois apenas quatro informam a idade em seu perfil no Facebook. 
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estabelecimentos ligados ao setor turístico estavam mobilizados para atender a demanda 

dos visitantes à cidade. Além de que a mídia local deu ampla cobertura ao evento. 

 

Figura 1: Trânsito parado 

 

Fonte: Imagem postada por Internauta
7
 

 

3. AMBIENTE VIRTUAL: ESPAÇO DE CONSTRUÇÃO 

AMBIENTAL 

Nos pronunciamentos, os internautas clamam pela preservação do meio 

ambiente fundamentados numa visão futurista e planetária. Ou seja, apontam para a 

necessidade de preservar e cuidar do planeta terra, justificando como importância dessas 

medidas a sobrevivência de novas gerações. Posicionamento no qual subjaz o 

alinhamento nos discursos com o conceito de desenvolvimento sustentável expresso no 

Relatório Brundtland (NOSSO FUTURO COMUM, 1987, texto digital) de “satisfazer 

as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade das gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades”.  

Percebe-se que há uma consciência coletiva de que a humanidade está numa 

encruzilhada, pois se as agressões ao meio ambiente não foram contidas agora, as 

próximas gerações enfrentarão consequências catastróficas. 
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 Usuário do Facebook:  Irann Freitas, reside no Rio de Janeiro – RJ, Brasil, cursa o Ensino Superior 

(http://www.facebook.com/ismalleypetherson#!/irann.freitas). 
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Vamos nos juntar com quem se preocupa, sei que este número é 

ainda pequeno, mas no futuro irá fazer toda a diferença, e aliás, 

se quero que meu futuro realmente exista, e que meus filhos e 

netos vivam bem aqui, tenho que mudar hoje, agora! 
8
  

 

Também observamos que as pessoas vinculam os problemas ambientais da 

atualidade a questões econômicas e políticas. Na alusão aos problemas financeiros, há 

consciência dos efeitos da crise financeira mundial sobre o meio ambiente. Desta 

perspectiva, a crise é um empecilho para o desenvolvimento sustentável, devido aos 

interesses ocultos que carrega, “Os gritos na bolsa falaram de outros valores”
9
, 

afirmaram, fazendo referência explícita à corrupção como causa da crise econômica e 

ambiental.  

De um modo geral, os discursos expressam descontentamento com as ações dos 

representantes dos governos devido ao fato de que os interesses e as necessidades da 

coletividade ficam submersos por interesses de governantes. Assinalam que os 

governantes não pensam no povo, mas em interesses particulares. Além de que suas 

ações sustentam-se numa posição autoritária. 

 

Vivemos em uma falsa democracia onde as ‘autoridades’ são 

sempre os autoritários, o poder é o abuso dele, onde a maioria se 

submete à vontade de poucos e muitos sustentam esses mesmos 

poucos que nos cospem na cara dizendo que devemos deixar 

para lá, que vale a pena viver calado... viver como um verme??
10

 

 

Outras manifestações são contra a hegemonia da economia monetária. 

Colocando numa balança o dinheiro e o ambiente, afirmam que o primeiro não é mais 

poderoso que a natureza, fato que consideram ser ignorado pelos detentores do poder 

econômico, que se envolvem num jogo de forças do mercado financeiro, míope à 

dimensão ambiental. Os internautas, ao estabelecer comparação entre o poder do 

dinheiro e o da natureza, argumentam que a natureza impõe-se ao dinheiro, pois este 

não pode deter os efeitos da destruição da natureza. Neste sentido, um internauta se 

expressa: “(…) quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o 

                                                           
8
 Usuário do Facebook: Ismalley Petherson, reside em Montes Claros – MG, Brasil, possui Ensino Médio 

Completo (http://www.facebook.com/ismalleypetherson). 
9
 Música “O Ano Passado”, de Roberto Carlos, citada no Facebook Rio+20 da ONU, por Eduardo 

Segundo, que reside em São Luiz - MA, Brasil e possui Ensino Superior Completo. 
10

 Usuário do Facebook: Anthony Christino Dutra Rodrigues, reside em Cuiabá – MT, e tem 24 anos 

(http://www.facebook.com/anthony.christino). 
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último rio, é que as pessoas vão perceber que não podem comer dinheiro”
11

. Fazendo 

alusão ao Rio São Francisco no Brasil: “(…) a terra fica para aqueles que deixamos com 

o dinheiro para gastar. mas vai ainda chegar o dia que nem uma gota do velho Chico 

teremos para tomar.”
12

 

Contudo, a maior parte das pessoas e das organizações ambientalistas fizeram da 

Rio+20 um espaço de denúncia. Pronunciaram-se contra a agressão a elementos da 

natureza em diversos contextos geográficos, destacando casos concretos de violação ao 

meio ambiente: derrubada de árvores centenárias, poluição de lagoas, efeito estufa, 

extinção de espécies animais, desertificação do solo, aquecimento global, a utilização de 

energia nuclear, entre outros. 

Indígenas de Belem do Pará, no Brasil, nos primeiros dias da Conferência, 

ocuparam, junto com ativistas, parte das obras da construção da hidroelétrica, para 

chamar a atenção pelos danos que causa ao meio ambiente. Paralelamente, no Estado do 

Rio de Janeiro, estiveram reunidas, como um “povo só”, cerca de 350 índios brasileiros, 

canadenses, mexicanos e guatemaltecos, concentrados na Colônia Juliano Moreira, no 

Bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Esses indígenas mobilizaram-se na 

elaboração de uma carta com recomendações ambientais para ser entregue a chefes de 

Estado presentes no evento. Entre os pontos estão: créditos de carbono, mudanças 

climáticas, marcações de territórios e reservas minerais localizadas em áreas destinadas 

aos chamados “povos originais”, fatos noticiados durante o evento.
13

  

A visibilidade do evento é aproveitada também para denunciar no facebook da 

ONU questões que estão além do meio ambiente, como a ineficácia das políticas 

públicas em diversas áreas. Referem-se à ineficiência na prestação de serviços públicos, 

em saúde, educação, energia, alimentação, cidadania, segurança, emprego, entre outros 

(Figura 2). Isso no âmbito do Brasil. Em relação à situação fora do Brasil, houve um 

chamado público ao fim do confronto entre os exilados Tibetanos e o governo Chinês. 

 

  

                                                           
11

 Usuária do Facebook: Vânia Gimenes, reside em Goiânia – GO, Brasil 

(http://www.facebook.com/vania.gimenes2#!/vania.gimenes2) 
12

 Usuário do Facebook: Alexandre José Ferreira, reside em Curitiba – PR, Brasil. 

(http://www.facebook.com/alexjober). 
13

 Fatos noticiados pelos sites: http://g1.globo.com/natureza/rio20/noticia/2012/06/indios-acendem-fogo-

sagrado-para-abrir-conferencia-sustentavel-no-rio.html e 

http://ultimosegundo.ig.com.br/ciencia/meioambiente/2012-06-14/aldeia-kari-oca-reune-indios-de-

diversas-etnias-na-rio+20.html, respectivamente. 
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Figura 2: Relações entre evento e outros temas 

 

Fonte: Imagem postada por Internauta
14

 

 

4. PROPOSTAS EM DEFESA DO AMBIENTE 

Migrando do discurso denunciador para o construtor, identificamos nas 

mensagens propostas para a solução dos problemas sociais e ambientais, várias 

recomendações dirigidas ora a governantes do mundo todo, ora ao governo brasileiro, 

ora aos meios de comunicação, ora à sociedade civil. 

Os internautas propõem a união dos países do mundo para debater e buscar 

meios de preservação ambiental como condição para sarar os danos do planeta 

provocados pelo desmatamento das florestas, a contaminação das águas, a poluição do 

ar e o uso de agrotóxicos. Afirmam também que a fiscalização deve estar mais presente 

em todos os setores que prejudicam o planeta. 

As recomendações aos governantes são relacionadas a mudanças políticas 

monetárias. Sugerem a recondução dos recursos financeiros dos governos, deixando de 

auxiliar bancos e banqueiros para começar a proteger a natureza, atendendo em primeiro 

lugar às necessidades do país e “não ficar ajudando países europeus que esbanjaram a 

vontade”
15

. 
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 Usuário do Facebook: Ary Bastos, reside em Salvador - BA, Brasil 

(http://www.facebook.com/aryfaria). 
15
 Usuária do Facebook: Carmen Ferreira, reside em Pelotas – RS, Brasil. 

(http://www.facebook.com/Kaly.Fer). 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=467062273322651&set=p.467062273322651&type=1&ref=nf
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No âmbito do Brasil, propõem que o modelo de trânsito adotado em São Paulo 

seja adotado por outros estados brasileiros, para diminuir os engarrafamentos e a 

emissão de gás carbônico. Já as sugestões dirigidas à sociedade civil referem-se à 

mudança em práticas cotidianas que podem beneficiar o ambiente. Uma delas é assumir 

a responsabilidade pela proteção ambiental, não a repassando unicamente aos governos. 

Chegamos à marca de sete bilhões de seres humanos e esse 

número tende a crescer. Vamos economizar em tudo, em água, 

alimentos, reciclar, procurar outra fonte de energia que seja 

benéfica a natureza, procurar outra fonte de combustível que não 

prejudique o nosso ar.
16

 

 

 Para a sociedade civil, dirigem a responsabilidade de manifestar sua opinião aos 

líderes, evitando assim a impunidade. E, para os meios de comunicação, sugerem 

assumir o papel de educadores ambientais e defensores das sanções, contra os 

agressores ao meio ambiente. 

 

5. SIGNIFICADO SOCIAL DA RIO + 20 

Além de denúncias e propostas em torno do ambiente, a análises dos discursos 

permitiu-nos apreender diversos significados sociais da Conferência, subjacentes nas 

manifestações dos participantes do Facebook Rio + 20. Significados fundamentados em 

objetivos, vantagens, funções, expectativas e carências.   

Da ótica de quem elabora o significado da Conferência conforme os objetivos, 

encontramos que para eles, este evento visa salvar o planeta, reunir vários países para 

discutir medidas de preservação ambiental, combater as implicações ambientais das 

alterações climáticas e discutir sobre empresas no Brasil e mundo afora. 

As vantagens que os internautas encontram na Rio + 20 são diversas. Permite 

que o Brasil exerça o papel de liderança; conhecer acordos ambientalistas realizados em 

outros continentes, como o africano; a participação de uma criança moçambicana, que 

através de sua fala dá voz à geração que vai arcar com as consequências de ações 

presentes; enxergar as propostas das organizações ambientais africanas nas discussões 

dos problemas que afligem aos países subdesenvolvidos; servir de fundamento para 

projetos sociais. "A Rio+20 tem sido uma fonte de inspiração para nosso projeto. Boas 

                                                           
16

 Usuário do Facebook: Ismalley Petherson, reside em Montes Claros – MG, Brasil, possui Ensino 

Médio Completo (http://www.facebook.com/Kaly.Fer#!/ismalleypetherson). 
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ideias devem ser seguidas e propagadas (...) EU SOU NÓS... TODOS SOMOS 

NÓS!”
17

. 

A heterogeneidade de significados da Rio+20 foi percebida também ao apontar 

para a função do evento, expressando quais deveriam ser as temáticas contempladas na 

Conferência. Referem-se a assuntos ligados diretamente ao ambiente, a problemas 

sociais e à vida no planeta Terra. Entre os temas ambientais salientam a economia verde 

e o desenvolvimento sustentável. 

[...] medidas de sustentabilidade ambiental, lixo nuclear. Deve 

abordar questões sobre o lixo nuclear, a segurança na produção e 

sinistros. [...] Investir em tecnologias que transformem o lixo 

nuclear em radiações de baixo perigo para a saúde Humana e 

Ambiental.
18

 

No que diz respeito aos problemas sociais, mencionam a erradicação da pobreza, 

o comprometimento com os jovens e a segurança. A RIO+20 deve repensar a vida da 

Terra contemplando o componente social.  

Quanto às expectativas com a Rio+20, num sentido geral, espera-se que 

estabeleça medidas que contribuam para um mundo melhor, que marque um avanço em 

relação ao que existe atualmente. Esperam resultados concretos, que não fiquem apenas 

no papel, na teoria, que os participantes da Conferência e líderes mundiais transformem 

as propostas em ações, que os acordos sejam cumpridos, que haja um comprometimento 

com o futuro, que os países desenvolvidos olhem para os subdesenvolvidos. Em termos 

sociais, esperam combate à pobreza e maior força para os jovens. 

Porém, nem todas as expectativas aludem à credibilidade nos resultados da 

Conferência. Alguns consideram que a única forma que pode haver mudanças é com a 

participação cidadã, pois a ação política é ineficaz, “os políticos não vão mudar nada”.
19

 

Dessa perspectiva negativa, assinalam que a Rio+20 é uma estratégia dos 

governos para ocultar problemas sociais; é contra a sustentabilidade; é investimento de 

tempo e dinheiro desperdiçado; exibicionismo dos representantes de poder; não tem 

efetividade. Este posicionamento é reforçado quando apresenta carências da 

Conferência. 

                                                           
17

 Usuário do Facebook: Helano Araujo, reside em Irauçuba – CE, é Bacharel em Economia. 

(http://www.facebook.com/heleno.araujo.58#!/heleno.araujo.58). 
18

 Usuário do Facebook: Levi Cheque (http://www.facebook.com/levicheque#!/levicheque). 
19

 Usuário do Facebook: Geraldino Lopes, reside em Lauro de Freitas – BA, Brasil. 

(http://www.facebook.com/geraldino.lopes#!/geraldino.lopes) 
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As falhas elencadas por internautas dizem respeito a aspectos organizacionais da 

Rio+20, como a ausência de países ricos (Estados Unidos, China, França, Alemanha e 

Inglaterra); a dificuldade entre os países participantes de chegar a um acordo na 

elaboração das medidas; o excesso de formalismo; a falta de educação e de liberdade de 

expressão. Igualmente, reprovam a postura de atores sociais participantes na 

Conferência que não se focam na resolução de problemas coletivos, limitando-se a 

discutir problemas particulares. 

Críticas negativas também foram direcionadas para a população em geral, por ter 

manifestado pouco envolvimento com o espaço criado para o evento, no Facebook. 

Reclamam que o evento abrigou um espectro reduzido da sociedade civil, que ela parece 

não ter entendido sua relevância. Uma boa parcela da população carioca, por exemplo, 

limitou-se a aproveitar a conjuntura durante a Conferência para não trabalhar. 

Quanto ao documento final da Conferência Rio+20 intitulado “O Futuro que 

Queremos”, a rejeição da sociedade civil e dos movimentos sociais também se expressa 

em mensagens de revolta postadas no Facebook, na produção de documentos e em 

marchas de protesto. À referida decepção coletiva com o evento somou-se a voz de 

representantes de importantes Organizações Não Governamentais de cunho 

ambientalistas: Greenpeace e Vitae Civilis Cidadania e Sustentabilidade, de âmbito 

internacional e nacional, respectivamente. 

Para o diretor político do Greenpeace, Daniel Mittler, são inaceitáveis as 

propostas referentes à água. Em comunicado público ele disse: “falhou em equidade, 

falhou em ecologia e falhou na economia, não trouxe nenhum benefício, se transformou 

em um fracasso épico”. 

Já o coordenador de processos internacionais da Vitae Civilis Cidadania e 

Sustentabilidade, “uma das ONGs brasileiras mais ativas nas negociações diplomáticas 

sobre o meio ambiente” (BELMONTE, 2012; p. 4), lamenta a ausência de pontos que 

deveriam estar no texto final, como os direitos reprodutivos e o reconhecimento dos 

limites planetários como um paradigma a ser seguido. Ele considera o documento fraco. 

O único mérito que lhe atribui é ter sido um texto de consenso e apresentar vestígios que 

poderão ser trabalhados.   

  

  



 
 

369 
 
 

6. DISCURSOS NA CONSTRUÇÃO DO CAMPO 

SOCIOAMBIENTAL   

De um modo geral, quando voltamos nossas reflexões para o campo 

socioambiental, observamos posicionamentos que enveredam por múltiplos caminhos. 

Cada um dos quais conduz para um assunto específico e se bifurca em pontos de vista 

variados. Fenômeno que provoca a dispersão do problema e dificulta chegar a um 

consenso, não só entre gestores das políticas públicas ambientalistas, senão também 

entre a sociedade civil como ficou expresso nas análises deste artigo. Esta situação 

também ficou clara quando num evento paralelo à Conferência Rio+20, na “Cúpula dos 

Povos por Justiça Social e Ambiental”, que reunia representantes da sociedade civil, o 

documento acabou com uma declaração genérica, frustrando os ambientalistas 

(BELMONTE, 2012). 

Contudo, este campo apresenta uma peculiaridade. Informações, interesses e 

questionamentos da sociedade civil não organizada, como os registrados neste texto, 

estão lado a lado com as discussões do campo científico, com as discussões elaboradas 

por atores sociais ligados a ONGs e com as discussões de movimentos sociais 

ambientalistas. Quer dizer, é um campo de interlocução amplo e ativo que envolve 

múltiplos atores sociais. 

Dentro do mencionado campo, observamos que o tema “economia verde e 

sustentabilidade”, central na Rio + 20, é onde mais claramente se percebe a confluência 

das preocupações ambientalistas entre a sociedade civil, as ONGs e a comunidade 

científica. Todos estes atores sociais destacam esse assunto, abordando-o de uma 

perspectiva que defende a transição para uma organização econômica cujo crescimento 

não comprometa o futuro das próximas gerações. Ideias que vão ao encontro do 

discurso acadêmico que sustenta que as preocupações ecológicas não devem ser 

justificativa para adiar a resolução de problemas sociais. “A economia verde só faz 

sentido se for uma economia voltada para o bem-estar da sociedade em geral “(SACHS, 

2012; p.9). 

A sintonia entre diversos atores sociais no que diz respeito à relevância da 

economia verde e sustentabilidade como eixo da problemática ambiental se reflete nas 

diversas manifestações do espaço do Facebook Rio+20, analisadas ao longo deste 

artigo. O espaço serve de canal de discussão, pois oferece a possibilidade de participar 

de diversas leituras críticas sobre o tema, que contribuem para repensar ideias 
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ambientais pré-concebidas e desenvolver novas concepções. Ou seja, leva à troca de 

saberes e, consequentemente, ampliar a dimensão do problema. Por outro, é um espaço 

instigador de revoltas contra práticas de agressão ao meio ambiente e injustiças sociais. 

Tem um alto potencial de mobilização ao comunicar a realização de protestos, 

estimulando a adesão massiva de pessoas em marchas públicas que podem ocorrer 

simultaneamente em diversos locais.  

Enfim, as mensagens escritas, músicas e imagens que circularam no Facebook 

Rio+20, durante a Conferência, são formas de expressão de uma linguagem que se 

constrói perante as imposições do modo de vida contemporâneo. Sustentado num 

desenvolvimento econômico que ignora as práticas de depredação ambiental e de 

exclusão social, suscitando que múltiplas vozes.   

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No artigo, assinalamos que os discursos apontam para o imaginário despertado 

pelos temas socioambientais e políticos discutidos na Rio + 20. Deixando entrever um 

padrão hipertextual a partir das manifestações: denúncias e propostas permeadas por 

elementos relativos a vantagens, funções, expectativas e carências relacionadas ao 

evento.  

Este padrão é construído a partir da reação de internautas ao que observam 

durante o evento, provavelmente uma observação mediada por diferentes mídias 

(comerciais e não comerciais), que vai desdobrar-se na ação comunicativa que é dada a 

conhecer por meio dos discursos ofertados no facebook criado pela ONU.  

São práticas discursivas colaborativas que informam sobre a produção de sentido 

de um coletivo, organizado a partir de sua interação neste espaço e se manifesta em 

relação aos temas pautados pela Rio + 20. 

As novas tecnologias provocam transformações nos modos de manifestação 

social, possibilitando a exposição de posicionamentos dos cidadãos, antes silenciados ou 

dados a conhecer apenas entre grupos de proximidade física. Espaços públicos 

mediados pela internet colocam o receptor no lugar em movimento de receptor-

produtor-receptor de múltiplos discursos oriundos de mídias diversificadas, os quais são 

sintetizados quando colocados em circulação nos ambientes virtuais onde o internauta 

busca construir sociabilidades. 
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Além de conteúdos postados, o próprio modo de interação se constitui em uma 

forma de reação-ação-intervenção. Assim, provoca-se também um processo de 

descentralização na produção de conteúdos sobre temas de interesse público como é o 

caso dos ambientais, o que aponta para a natureza democrática que as mídias sociais 

possibilitam explorar em contraposição às mídias tradicionais, com seus filtros e 

“portões” seletivos. 

Esta democratização do espaço público midiático se reflete no processo de 

construção da identidade dos internautas, já que o posicionamento social proporciona a 

experiência de produzir sentidos sobre o ambiente em que está inserido, portanto 

também sobre si mesmo.  

Os espaços públicos na internet são de compartilhamento de interesses por meio 

das trocas dos significados de experiências que podem possibilitar a criação de laços ou, 

mais profundamente, a construção do capital comunicacional socioambiental, oriundo 

destes novos espaços de conversações cívicas. Estas se caracterizam por ser uma 

interpretação coletiva dos problemas, de modo a fomentar o engajamento e o capital 

social (MATOS, 2009) 

O capital comunicacional socioambiental se constrói a partir do debate sobre os 

temas socioambientais, os quais atingem a todos os cidadãos de forma global. Refere-se 

à partilha de valores relativos à cidadania ambiental, à percepção da interdependência 

entre todas as formas de vida, à formação de laços de pertencimento entre as pessoas e 

entre elas e o meio, e à criação de objetivos comuns para melhoria das condições 

socioambientais (MAZZARINO, 2011).  

As novas tecnologias disponibilizam alternativas para trocas sociais e, portanto, 

oportunizam outros espaços para a construção da cidadania mediada pelos processos de 

comunicação. Um fenômeno social que determina transformações socioculturais ue 

ainda merecerão muitos estudos científicos. 
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