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científico de abrangência local. 
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e alunos pesquisadores dos cursos que participam 

de projetos de pesquisa. 
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Aborda aspectos relacionados à relação entre meios de 

comunicação de massa e jornalismo. As investigações 

buscam analisar inovações nas práticas profissionais com 

potencial para serem adotadas como tendência nos 

processos de produção. Fazem parte dos estudos as 

relações entre jornalistas, público e plataformas 

comunicativas tradicionais e em novas mídias, tendo em 

vista as mudanças provocadas pelas tecnologias. 
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Luis Otávio Dias (UFPR) 
 
Resumo: O texto apresentado é um projeto de pesquisa que analisa o 

jornalismo alternativo no Brasil desde 2015. Tratamos basicamente 

das questões de procedimentos metodológicos previstos para serem 

adotados neste ano. Pretendemos aprofundar a questão conceitual e 

observar mais atentamente os aspectos tecnológicos. Nossa questão 

central é compreender quais são as ferramentas e de que maneira são 

utilizados os recursos tecnológicos dos sites de jornalismo alternativo 

no Brasil. Como hipótese, consideramos que os sites de jornalismo 

alternativo, pelas suas características e maior fluidez na estrutura são 

capazes de utilizar ferramentas e tecnologias diferenciadas em relação 

aos meios convencionais, colocando estes sites em uma condição de 

vanguarda do jornalismo brasileiro. 

 

Palavras-chave: Jornalismo alternativo; tecnologia; metodologia 

 

Abstract: The text presented is a research project that analyzes 

alternative journalism in Brazil since 2015. We deal basically with the 

questions of methodological procedures planned to be adopted this 

year. We intend to deepen the conceptual question and observe more 

closely the technological aspects. Our central question is to understand 

what the tools are and how the technological resources of alternative 

journalism sites in Brazil are used. As a hypothesis, we consider that 

alternative journalism sites, due to their characteristics and greater 

fluidity in the structure, are able to use tools and technologies 

differentiated from conventional media, placing these sites in a state 

of vanguard of Brazilian journalism. 

 

Keywords: Alternative journalism; technology; methodology 

 

Introdução 

O surgimento de novos veículos jornalísticos 

favorecidos pela difusão digital de conteúdos levanta uma 

série de questões sobre o futuro do jornalismo. Em geral 

as opiniões dos pesquisadores se dividem sobre o assunto 

na conjuntura atual a respeito da profissão. Ramonet 

(2012), por exemplo, traça um cenário crítico para boa 

parte dos negócios em jornalismo, quando observado o 

descenso comercial, com reflexos sobre a qualidade da 

produção e credibilidade. De outro lado, estão publicações 

como de Anderson, Bell e Shirky (2013), que verificam a 

emergência de iniciativas que ganham potencial para 

produção e audiência com as facilidades de acesso à 

informação e difusão de conteúdos. 

 Dentre as novidades, observa-se um crescimento 

significativo de sites que propõem a publicação de 

conteúdos noticiosos, que se apresentam como 

resultantes de produções jornalísticas. Segundo Carvalho 

et. al (2016), o surgimento deste tipo de site vem 

aumentando ano a ano no Brasil, impulsionados, 

sobretudo, pela difusão da internet no país. Destacam-se 

os sites compreendidos aqui como veículos de jornalismo 

alternativo. 

 

Gráfico 1 - Surgimento de sites jornalísticos com potencial alternativo 

- Brasil 

 

Fonte: Carvalho et. al (2016) 

 

De maneira preliminar, apontamos como 

jornalismo alternativo todos aqueles que não tem caráter 

comercial, portanto, não visam lucros, conforme Oliveira 

(2009) e Atton (2006). Inclui-se na definição coberturas e 



 

6 

 

apurações de fatos cujos temas não estão presentes na 

mídia convencional
1
 ou narrativas que são construídas 

com outras percepções sobre a realidade.  

Compreendemos também como jornalismo 

alternativo uma prática que pode ser reconhecida pela 

adoção de procedimentos profissionais, independente do 

veículo, plataforma ou lugar do jornalista, tal qual 

definem Alsina (2009) e Traquina (2012). Nesse sentido, 

pode-se reconhecer como jornalismo alternativo não 

apenas aquilo que parece jornalismo, mas aquilo que 

implica em maneiras de significação dos acontecimentos 

para a sociedade e que podem ter influência em aspectos 

éticos para a profissão a partir da adoção de outras 

maneiras de se fazer jornalismo.  

  Diferencia-se o jornalismo alternativo, portanto, 

das práticas ativistas, militantes, amadoras, pseudo-

jornalísticas ou pseudo-alternativas, cujo objetivo 

principal pode ser a imposição de interesses particulares 

ou de grupos, compreendendo que o princípio básico do 

jornalismo alternativo é a construção de notícias e 

reportagens que tenham como objetivo o interesse 

público, partindo da construção conceitual de Habermas 

(2003) a respeito de esfera pública e privada.    

Nos últimos dois anos trabalhamos três questões 

fundamentais. Procuramos construir conceitualmente a 

proposta de jornalismo alternativo, pensando 

separadamente o jornalismo e o alternativo. Também 

procuramos delimitar nosso referencial metodológico, 

realizando, inclusive, a aplicação de pesquisa de campo, 

analisando conteúdos, observação e entrevistas.  

                                            
1
 Classificamos como mídia convencional os veículos de comunicação 

cujas práticas para a produção de conteúdos reproduz modos de fazer 

Este ano iremos aprofundar a questão conceitual 

e observar mais atentamente os aspectos tecnológicos, de 

modo a tornar mais sensível os olhares para as mudanças 

pelas quais vem passando o jornalismo. Nossa questão 

central é compreender quais são as ferramentas e de que 

maneira são utilizados os recursos tecnológicos dos sites 

de jornalismo alternativo no Brasil?  

Como hipótese, consideramos que os sites de 

jornalismo alternativo, pelas suas características e maior 

fluidez na estrutura são capazes de utilizar ferramentas e 

tecnologias diferenciadas em relação aos meios 

convencionais, colocando estes sites em uma condição de 

vanguarda do jornalismo brasileiro. 

 

Mapeamento nacional 

O trabalho a ser realizado em 2017 manterá uma 

das atividades já realizadas nos últimos dois anos, ou 

seja, o mapeamento nacional de sites, que consiste no 

levantamento de sites com potencial alternativo criados 

em 2016/2017. A fim de selecionar os sites que fariam 

parte da mostra de possíveis sites com conteúdo 

jornalístico alternativo, utilizou-se a busca aleatória por 

meio do conhecimento dos próprios pesquisadores e 

buscadores da internet como o Google, a partir de 

palavras-

e páginas que apresentam listas de sites sobre jornalismo. 

Boa parte dos sites jornalísticos já contam com listas ou 

banners de parceiros que, em geral, propõe algo parecido 

e por essa razão entraram na lista dos sites a serem 

já estabelecidos pelos fins comerciais. Assim, o termo é tomado aqui 

como oposição à mídia alternativa, considerando não apenas a maneira 

como se apresentam os conteúdos, mas a maneira como é produzido. 
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estudados. Além disso, também são identificadas 

iniciativas a partir de citações em outros veículos de 

comunicação ou outras pesquisas que podem apontar 

novas iniciativas 

Com este sistema de seleção, procuramos 

assegurar que seriam identificados como possíveis sites 

de jornalismo alternativo, aqueles que tenham alguma 

relevância na internet, posicionando-se entre os primeiros 

links do buscador. Nesta primeira etapa, identificamos 

mais de 70 sites brasileiros.  

Na segunda etapa, a de seleção, excluímos 

aqueles sites que não se enquadravam nos critérios pré-

estabelecidos pela pesquisa. Relacionamos um total de 33 

sites brasileiros a partir dos seguintes critérios: 

Abrangência nacional: os conteúdos devem tratar 

de temas nacionais, excluindo, portanto aqueles que 

tratam predominantemente de temas regionais. 

Questões relacionadas à aparência: Observamos a 

disposição de conteúdos de modo que pudessem ser 

compreendidos como sites e portais e não como blogs ou 

redes sociais.   

Volume e frequência de postagens: procuramos 

observar sites que mantinham um ritmo de postagens 

minimamente diário e que publicam conteúdos com 

algum tipo de aprofundamento. 

Durabilidade: foram considerados sites que 

surgiram e que até o final deste levantamento ainda se 

encontravam ativos. Assim, os sites criados 

anteriormente, mas retirados da rede foram 

desconsiderados.  

Aparência jornalística: Foram selecionados 

aqueles sites que tinham alguma identificação de 

conteúdos aparentemente jornalísticos e, nesse sentido, 

que detinham um grau mínimo de profissionalismo. Este 

critério precisa ser observado do ponto de vista de uma 

análise preliminar que exige pesquisas qualitativas com 

cada caso para identificar o que pode ser considerado de 

fato jornalismo, se observarmos como jornalismo não 

aquilo que traz uma aparência constituída tecnicamente, 

mas a partir da rotina produtiva.   

Temáticas alternativas: Selecionamos aqueles 

cujas temáticas abordadas nas publicações tinham algum 

caráter alternativos à mídia convencional. 

Independência financeira: Procurou-se incluir na 

lista apenas sites que não teriam qualquer tipo de anúncio 

publicitário. Este critério baseia-se no princípio de que 

estes sites se constituem como organizações sem fins 

lucrativos. 

Fim jornalístico: Considerou-se apenas aqueles 

sites cuja atividade-fim era o próprio jornalismo. 

Estes critérios excluem, portanto, sites cujos 

conteúdos são evidentemente ativistas, como os de 

, 

partidos políticos, entre outros sites cujo jornalismo 

constitui-se como atividade meio ou cujo objetivo é o lucro 

ou o interesse político-partidário. Também foram 

desconsideradas páginas cujas publicações são 

meramente analíticas ou aparentemente amadoras, como 

o que se observa em blogs.  

 Considerando o objetivo de analisar as 

produções dos sites possivelmente de jornalismo 

alternativo, serão selecionados aqueles casos que melhor 

representam ou mais se aproximam das características 

procuradas para que seja realizada a segunda etapa da 

pesquisa. Neste caso, pretende-se analisar a construção 

textual, busca de fontes e estilo da narrativa; as formas 
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de conteúdo que são expostas nas redes sociais dos 

mesmos sites; enumerar as mídias e plataformas 

utilizadas para divulgação do conteúdo; verificar outras 

iniciativas que podem ser enquadradas como novidades 

no jornalismo como uso de jogos, ferramentas de 

interação, entre outros.  

 

Procedimentos 

O estudo adotará procedimentos de análise 

documental. Cada um dos pesquisadores integrantes do 

projeto ficará responsável pelo monitoramento de um site. 

Para a coleta diária dos dados será disponibilizada uma 

planilha na plataforma GoogleDocs, compartilhada entre 

todos, na qual será possível acompanhar o trabalho 

coletivamente.  

Antes do início da coleta, realizar-se-ão reuniões 

de orientação com os pesquisadores nas quais serão 

debatidos procedimentos metodológicos e definidas as 

diretrizes para o trabalho. Cada um deverá acessar o site 

e as contas associadas pelo qual ficou responsável 

semanalmente por 3 meses. O objetivo é possibilitar uma 

abordagem aleatória para as coletas a fim de evitar 

resultados distorcidos por questões como postagens de 

jornalistas que atuam em apenas um dos períodos ou 

postagens com temáticas definidas por período.  

Para cada dia três postagem, disposta em 

destaque na home, deverão ser analisada, observando 

aspectos, divididos entre propriedades informativas, 

recursos textuais, recursos visuais e recursos em áudio. 

Caso o conteúdo esteja repetido em relação ao dia 

anterior, o pesquisador deverá se ater ao destaque 

secundário ou equivalente, privilegiando a atualidade do 

texto. A terceira opção em caso de repetição seria a lista 

de últimas notícias, caso houvesse, ou abas disponíveis na 

home. Por fim, caso todos os textos se mantivessem os 

mesmos no próximo turno de coleta, o pesquisador 

deveria repetir os dados do dia anterior, o que ocorreu 

raramente, com exceção do Repórter Brasil, que tem uma 

baixa frequência de postagens em seu site. 

Um pré-teste será realizado uma semana antes 

da pesquisa começar com duas bolsistas do projeto, a fim 

de identificar possíveis falhas ou inconsistências na 

planilha e o tempo médio para realizar a tarefa. Os 

pesquisadores levarão de 10 a 15 minutos diários para 

realizar o trabalho.  

Os elementos dispostos na planilha e que deverão 

ser analisados em cada um dos conteúdos considera os 

seguintes aspectos: 

Recursos textuais: Existência de lead, intertítulos, 

negritos, links internos, links externos, tags, gravata, 

posts relacionadas, espaço para comentários, proposição 

de ação, origem e autoria do conteúdo e algum outro 

elemento textual a ser considerado. 

Recursos visuais: Existência de fotos, vídeos, 

plataforma para vídeo, uso de infográficos, prints, 

ilustrações, animações, simulações e games, além de 

origem e autoria dos conteúdos. 

Recursos em áudio: Existência de conteúdo 

exclusivo em áudio, plataforma para áudio, origem e 

autoria. 

Além desses dados, cada pesquisador também 

deverá inserir o título do post, a disposição na home no 

momento da análise, o link da postagem, o dia e hora da 

postagem e o dia e hora da visualização. Considerou-se 

importante essa diferenciação, pois as páginas são 

dinâmicas, os conteúdos mudam de lugar frequentemente 
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ou podem ser atualizados ou até retirados da página. 

Além disso, esse também foi um mecanismo para garantir 

que os pesquisadores cumprissem estritamente o 

combinado, de modo que pudessem ser feitas verificações 

sobre a coleta enquanto era realizada. Além desses itens, 

os pesquisadores também poderiam fazer anotações (no 

campo notas da planilha) sobre questões que lhes 

chamaram atenção para serem observados em outro 

momento. Essas anotações tiveram a missão de funcionar 

como um diário de campo. 

Por fim, o preenchimento também foi monitorado 

diariamente pelo coordenador e revisões eram feitas a 

cada final de semana para garantir que houvesse rigor no 

trabalho. Esta etapa foi considerada fundamental para 

evitar que os dados fossem invalidados ou que o 

preenchimento tivesse ocorrido diferentemente entre os 

pesquisadores, o que invalidaria qualquer análise 

comparativa entre os sites.  

Além desta análise documental, o projeto também 

contará com procedimentos para análise de redes sociais 

e a observação sistêmica. Ambos os procedimentos estão 

em construção e farão parte dos primeiros debates do 

grupo. 

 

Debates: 

Ao longo do projeto serão realizadas reuniões 

semanais para orientação dos bolsistas e reuniões 

mensais para debate de textos e divisão de tarefas. A ideia 

é que discutamos um texto por reunião mensal aos 

sábados, das 14h30 às 17h30, sendo que cada um dos 

participantes será responsável por apresentar o texto. O 

cronograma de leituras e atividades é apresentado a 

seguir:  

22/04 - Apresentação do grupo, orientação de 

metodologia e distribuição dos textos. Início do 

mapeamento nacional 

 

06/05 - Debate de textos, orientação de metodologia. 

Texto: RECUERO, Raquel. Discutindo Análise de Conteúdo 

como Método: O #DiadaConsciênciaNegra no Twitter. 

Cadernos de Estudos Lingüísticos  (56.2), Campinas, 

Jul./Dez. 2014. 

PAIVA, Ariane Parente. A interatividade no jornalismo 

online para o conteúdo das notícias - O perfil interativo 

dos jornais de língua portuguesa Folha de São Paulo 

(Brasil) e Público (Portugal). Universidade Nova de Lisboa 

 

BARBOSA, Suzana; NORMANDE, Naara; ALMEIDA, Yuri. 

Produção horizontal e narrativas verticais: novos padrões 

para as narrativas jornalísticas. XXIII Compós. UFPA, 2014. 

 

20/05  Debate de textos, orientação de metodologia, 

divisão de tarefas e início da análise de conteúdo. Texto: 

MELO, José Marques. Sociologia da imprensa brasileira. 

Petrópolis: Vozes, 1973. Cap. II Introdução da imprensa 

nos territórios coloniais. Pp. 55-82. 

 

17/06 - Debate de textos, avaliação da realização das 

análises. Texto: ATTON, Chris; HAMILTON, James. 

Alternative journalism. London: Sage, 2008, Cap. 7 

Theorizing alternative journalism.  em inglês 

 

15/07 - Debate de textos, avaliação da realização das 

análises. Texto: ANDERSON, C.W.; BELL, Emily; SHIRKY, 

Clay. Jornalismo pós-industrial: adaptação aos novos 
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tempos. In: Revista de Jornalismo ESPM. n. 5, ano 2. São 

Paulo: ESPM, abr-mai- jun 2013. 

 

19/08 - Debate de textos, finalização da análise de 

conteúdo. Textos: ALZAMORA, Geane; TÁRCIA, Lorena. A 

narrativa jornalística transmidiática: considerações sobre 

(orgs). Jornalismo convergente: reflexões, apropriações, 

experiências. Florianópolis: Insular, 2012. 

LONGHI, Raquel; FLORES, Ana Maria. Notícia e 

 

convergente: reflexões, apropriações, experiências. 

Florianópolis: Insular, 2012. 

 

16/09 - Debate de textos e análise dos resultados da 

pesquisa. Término do mapeamento. Textos: SOULAGES, 

Jean-Claude; Informação on-line e seu meta-receptor (no 

prelo)  em francês.  

 

PRADO, Magaly. Webjornalismo. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

Cap.4 Ciberjornalismo: novas tarefas e um jeito diferente 

de trabalhar em papel + web + telemóveis pp.47-74. 

 

21/10 - Debate de textos e organização do relatório de 

pesquisa e artigos. Textos:  

 

18/11 - Organização dos artigos finais 

 

09/12 - Avaliação dos resultados do grupo 
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Thiago Perez Bernardes de Moraes3 (UNINTER) 

 
Resumo: Na construção da notícia a primeira página do jornal 

impresso é o espaço que concentra as informações que o jornal atribui 

como sendo as mais relevantes do dia para o seu leitor ler. É com esse 

intuito que este trabalho analisa a cobertura eleitoral de primeira 

página do jornal Metro durante o período de 01 de agosto a 31 de 

outubro de 2016, período que corresponde às eleições para prefeito de 

Curitiba. Os dados aqui compilados mostram os temas que ocuparam 

a agenda temática do jornal Metro e o destaque que cada tema recebeu 

na primeira página do jornal durante o período pesquisado. A partir 

dos dados coletados sobre o volume de matérias, sobre o formato e 

sobre a posição das matérias na primeira página conclui-se que o 

jornal Metro privilegiou neste espaço a divulgação de matérias 

relacionadas aos temas como esportes, variedades e cultura e com 

baixo destaque ao tema campanha eleitoral. 

 

Palavras-chave: Jornal Impresso; Eleições; Construção da Notícia. 

 

Abstract: In the construction of the news the first page of the printed 

newspaper is the space that concentrates the information that the 

newspaper assigns as being the most relevant of the day for your 

reader to read. This is the intention that this work analyses the first-

page electoral coverage of the Metro newspaper during the period from 

August 1st to October 31, 2016, the period corresponding to the 

elections for mayor of Curitiba. The data compiled here shows the 

themes that occupied the thematic agenda of the Metro newspaper and 

the highlight that each theme received on the first page of the 

newspaper during the period searched. From the data collected on the 

volume of subjects, the format and the position of the subjects on the 

first page concludes that the Metro newspaper has privileged in this 

space the dissemination of subjects related to themes such as sports, 

                                            
1 Centro Universitário internacional Uninter, docente e pesquisador 
2
 Centro Universitário internacional Uninter, pesquisador 

varieties and culture and with a low emphasis on the election campaign 

theme. 

 

Keywords: Paper Printed; Elections; Construction of the News. 

 

Introdução 

Neste texto objetiva-se identificar a agenda 

temática presente nas primeiras páginas do jornal Metro 

nas eleições de 2016 em Curitiba, a fim de mensurar a 

visibilidade que o tema campanha eleitoral recebeu na 

cobertura do Metro. 

No quesito relevância de uma informação, 

McCombs e Shaw (1972) propõem que a agenda temática 

jornalística tem considerável impacto sobre a opinião das 

pessoas, de modo que as informações que compõem a 

agenda tornam-se assunto no dia a dia, ao sugerir quais 

temas devem estar em evidência na agenda pública. Neste 

sentido atualmente se questiona o real impacto das 

informações provenientes da cobertura jornalística sobre 

a opinião das pessoas. Page, Shapiro e Dempsey (1987, p. 

24) afirmam que as informações divulgadas por um jornal 

podem mudar as expectativas das pessoas sobre a política 

desde que essas informações sejam acompanhadas de 

algumas pré-condições: a) serem recebidas; b) serem 

entendidas; c) serem relevantes para avaliar-se a política; 

d) serem discrepantes em relação à opinião anterior; e) 

serem verossímeis. Sabe-se que a primeira página (capa) 

de um jornal impresso propõe preencher estes requisitos 

citados por Page, Shapiro e Dempsey porque é um espaço 

do jornal em que a narrativa ali presente concentra as 

características mais intensas da editoria e da editoração, 

sendo por excelência, um lugar de sedução para que o 

leitor leia o jornal.  

3
 Centro Universitário Campos de Andrade, docente e pesquisador. 
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Portanto, a influência da primeira página de um 

jornal funciona como um atrativo, uma maneira de indicar 

ao leitor algo que ele não pode deixar de ler (BEZERRA, 

2005, p. 51). Por outro lado, no campo da produção da 

notícia jornalística, a primeira página é o espaço em que 

tende a compor a agenda temática e a possui maior 

destaque e relevância no periódico (CERVI; MASSUCHIN, 

2013, p. 222). A primeira página tem como função 

despertar a atenção do leitor ao trazer uma agenda de 

temas em diferentes formatos de chamadas informativas 

que o jornalista reporta como sendo temas de maior 

importância para a população.  

Ampliando a reflexão sobre a função dos meios 

de comunicação em divulgar informações em um contexto 

de democracia reafirma-se a relevância do seu papel, 

sobretudo em um período eleitoral.  As eleições funcionam 

como um instrumento crucial à disposição da população, 

que, por intermédio do seu voto, pode reavaliar e 

conseguir mudanças no comportamento dos governantes 

(MANIM; PRZEWORSKI; STOKES, 2006, p. 106). Para a 

definição do voto é importante para a população que 

exista uma cobertura jornalística enfatizando temas 

relativos à campanha eleitoral o que proporcionaria uma 

escolha do voto mais consciente por parte do eleitor. É em 

torno dessa expectativa que se situa o problema de 

pesquisa que orienta a investigação neste artigo. Fica a 

questão: Qual o volume de informações na primeira 

página sobre a campanha eleitoral de Curitiba na 

cobertura eleitoral do jornal Metro? Nas eleições de 2016, 

qual a visibilidade dos temas relativos à campanha 

eleitoral nas primeiras páginas do jornal Metro espaço em 

que o jornal indica ao leitor o que ele não pode deixar de 

ler? A hipótese que se pretende testar é que a agenda 

temática presente na primeira página do Metro tendeu a 

se concentrar na divulgação de temas relativos ao esporte, 

em comparação com outros temas como é o caso do tema 

campanha eleitoral. Presume-se nesta pesquisa que a 

maior divulgação de chamadas relativas ao tema esporte 

em detrimento ao tema campanha eleitoral, além de ser 

um padrão comum identificado na cobertura do jornal 

Metro como demonstrado por pesquisas anteriores 

(SANTOS; VEIRA; QUADROS, 2016), tal padrão também foi 

corroborado nas eleições de 2016 em virtude dos Jogos 

Olímpicos do Rio, (5 de agosto  a 21 de agosto de 2016) 

e os Jogos das Paraolimpíadas (7 de setembro a 18 de 

setembro de 2016) sediados no Brasil e nos dias que 

antecederam as eleições de 2016. Todavia, em um período 

de campanha eleitoral espera-se, devido a importância do 

tema no cotidiano da sociedade e do governo, que o tema 

eleições tenha destaque com visibilidade e volume na 

cobertura jornalística para proporcionar condições 

favoráveis de informações aos eleitores.  

 

A primeira página do Metro nas eleições de 2016 em 

Curitiba 

O Jornal Metro foi criado em 1995 em Estocolmo, 

na Suécia. Atualmente conta com a circulação em 23 

países e tem sua distribuição gratuita diariamente em 

formato tabloide. No Brasil é uma joint venture, oriundo 

de uma parceria entre o Grupo Bandeirantes de 

Comunicação e o Metro Internacional, o jornal teve sua 

circulação iniciada em São Paulo em 07 de maio de 2007, 

de segunda a sexta-feira. Em 2016 já estava com 

distribuição em 10 praças no Brasil: São Paulo, ABC, 

Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Porto 

Alegre, Brasília, Grande Vitória e Maringá, somando 505 
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mil exemplares diários. Em Curitiba começou a circular em 

27 de abril de 2011 e conta com uma distribuição de 

30.000 exemplares  (METRO, 2015). Devido a esta 

expressiva média de circulação de exemplares, pode-se 

considerar o jornal Metro como um bom objeto de estudo 

para fins de pesquisas sobre cobertura jornalística, em 

especial no período eleitoral de 2016. 

Para identificar a agenda temática presente nas 

primeiras páginas do jornal Metro nas eleições de 2016 

em Curitiba utilizamos a metodologia quantitativa e de 

análise de conteúdo4. A coleta sobre o Jornal Metro na 

versão on-line (somente nas edições distribuídas em 

Curitiba) foi realizada pelo Grupo de Pesquisa Elite, 

Instituições e Comunicação Política  UNINTER, durante o 

período eleitoral em 2016 que teve vigência de 1 de agosto 

a 31 de outubro. Por meio de um livro de códigos as 

informações coletadas foram compiladas em planilhas e 

submetidas a testes estatísticos no banco de dados 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). A coleta 

na primeira página do jornal consistiu em levantar i) o 

número de matérias divulgadas na primeira página por 

edição; ii) o formato da matéria (manchete com ou sem 

foto, chamada com ou sem foto, foto-legenda ou 

chamada título); iii) a posição da matéria (primeira ou 

segunda dobra, metade esquerda, metade direita ou que 

ocupa todas as colunas da página); iv) identificação dos 

temas. 

Conforme a tabela a seguir e a partir dos dados 

agregados pelos temas esportes, variedade/cultura e 

-se que eles ocuparam quase que metade 

                                            
4
A utilização do método quantitativo nas pesquisas sobre cobertura 

jornalística tem por objetivo identificar como que determinados temas 

aparecem nos jornais por meio de uma série de características que 

(48,8%) do conteúdo publicado nas primeiras páginas do 

jornal Metro durante o período pesquisado. Estes números 

demonstram que o jornal Metro mesmo durante o período 

de campanha eleitoral prioriza outros temas em sua linha 

de cobertura jornalística.  

 

Tabela 1. Distribuição de temas  Jornal Metro  período eleitoral de 

2016 

Temas Frequência Percentual 

 

Esportes 67 23,2% 

Variedades/Cultura 39 13,5% 

Outros 35 12,1% 

Ético-moral 33 11,4% 

Campanha eleitoral ou 

partidos político 

28 9,7% 

Economia 24 8,3% 

Político Institucional 24 8,3% 

Educação 14 4,8% 

Infraestrutura urbana 07 2,4% 

Violência e Segurança 06 2,1% 

Meio Ambiente 05 1,7% 

Saúde 05 1,7% 

Atendimento a carentes 

e minorias 

02 0,7% 

Total 289 100,0 

Fonte: Grupo de Pesquisa Elite, Instituições e Comunicação 

Política  UNINTER, 2016. 

 

A tabela acima mostra que se agregados os temas 

que correspondem à esfera política (campanha eleitoral ou 

partidos políticos, político institucional e ético-moral) 

ocuparam aproximadamente (29,4%,) do volume de 

publicações na primeira página o que corresponde a 1/3 

podem ser medidas e contabilizadas. A metodologia quantitativa 

também é adequada para pesquisas em que o universo de análise 

engloba longos períodos, como é o caso de análises comparativas de 

vários períodos eleitorais. 
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do volume de publicações na primeira página durante o 

período eleitoral5.  

Porém, ao desagregarmos os dados por temas 

observa-se que o tema esporte prevaleceu na cobertura de 

primeira página do jornal Metro com 23,3% das 

chamadas, seguindo pelo tema variedade e cultura 

(13,5%), ético moral (12,1%), outros (12,1%) e por 

campanhas eleitorais 9,7%. Observa-se inicialmente a 

partir desses dados que o tema esporte foi o campeão em 

divulgação na primeira página obtendo em média 1 (uma) 

matéria divulgada por dia durante os 66 dias que 

correspondem ao período eleitoral investigado por esta 

pesquisa. Por se tratar de um período eleitoral, em que o 

eleitor deve ser mobilizado a obter informações para 

definir o seu voto, os dados presentes na tabela 1 sugerem 

que houve um baixo  destaque dado pelo jornal Metro ao 

tema campanha eleitoral. Ao dividir as 28 matérias 

correspondente ao tema campanha eleitoral pelo número 

de dias da cobertura eleitoral (66) do jornal chega-se a 

uma média de 0,4242. Ou seja, não corresponde a uma 

matéria por dia sobre o tema campanha eleitoral. 

De acordo com Miquel Rodrigo Alsina (2009) a 

mídia não reflete a sociedade, porém a representa. Nessa 

representação nem todos os atores sociais e temas 

recebem o mesmo tratamento jornalístico em qualidade 

nem em quantidade. Todavia também é necessário levar 

em consideração que, conforme as características 

sociopolíticas onde a mídia estiver inserida serão dadas 

relações distintas também na produção da notícia 

(ALSINA, 2009, p. 65). Desta forma pode-se levar em 

                                            
5 O tema campanha eleitoral se refere a informações divulgadas sobre 

candidatos a prefeito, vereador ou organização partidária para as 

eleições de 2016. O tema politico institucional indica informações sobre 

consideração que no período eleitoral de 2016 o contexto 

sociopolítico no Brasil com os eventos desportivos foi 

sazonal, mas também esporádico, por isso pertinente 

como notícia.  

 

Gráfico 1: Distribuição temporal dos temas campanha eleitoral, ético 

moral e político institucional na primeira página do jornal Metro. 

 
Fonte: Grupo de Pesquisa Elite, Instituições e Comunicação Política  

UNINTER, 2016. 

 

Os dados no gráfico 1 mostram que o maior 

número de publicações de matérias sobre a campanha 

eleitoral foi a partir do dia 20 de setembro, próximo a 

votação de primeiro turno e durante o segundo turno. 

Entre os dias 10 de agosto e 26 de setembro o maior 

número de publicações corresponde ao tema ético moral. 

E as publicações de matérias sobre o tema político 

institucional mostrou uma frequência mais estável na 

primeira página do jornal. Esta distribuição temporal 

sobre a divulgação dos temas campanha eleitoral, ético 

moral e político institucional mostra que o tema 

campanha eleitoral só passou a receber destaque na 

primeira página do jornal Metro quando de fato se 

emas envolvendo órgãos federal, estadual ou municipal. Poder 

Executivo, Legislativo ou Judiciário e da Sociedade Organizada. O tema 

ético moral se refere a temas que envolvem valores como corrupção, 

igualdade de direitos, comportamento socialmente esperado, etc. 



 

15 

 

aproximava o dia das eleições do primeiro turno e do 

segundo turno. Antes desse período o jornal privilegiou em 

sua primeira página a divulgação de informações de 

cunho ético moral ligados ao desdobramento da operação 

Lava Jato e de cunho político institucional que versavam 

sobre o processo de afastamento de Dilma Rousseff do 

governo federal e do deputado Eduardo Cunha da Câmara 

Federal dos Deputados.  

Além do volume de matérias, o formato da 

matéria também é um importante indicador para se saber 

o destaque que tema campanha eleitoral recebeu na 

primeira página do jornal Metro.  

Vale ressaltar que de acordo com o campo 

jornalístico o leitor de um jornal necessita de acesso à 

sumarização dos temas que serão tratados em cada nova 

edição do jornal. Para tanto, existem as chamadas de 

primeira página. Entende-se primeira página como a capa 

do impresso, que traz algumas informações, chamadas e 

fotos que atraem a atenção do leitor para que este leia as 

matérias mais completas do jornal. Então, a primeira 

página de um jornal é a vitrine do impresso quando o 

objetivo é sua comercialização. As chamadas, fotos e 

demais informações adquirem alto grau de visibilidade, 

criando uma hierarquia dos conteúdos dentro do periódico 

(CERVI; ROSSO, 2010, p. 50). 

No campo da produção da notícia o formato com 

maior destaque no jornal é a manchete com foto, seguido 

por manchete sem foto, chamada com foto, chamada sem 

foto e foto legenda. Assim hierarquizado o formato, ele 

também indicar a importância atribuída a 

53). Observa e tabela a seguir.  

 

Tabela 2. Tema geral por formato  Jornal Metro  período eleitoral 

de 2016 

 Formato 

Tema Foto-

legend

a 

Chama

da sem 

foto 

Chama

da com 

foto 

Manche

te sem 

foto 

Manche

te com 

foto 

 Total 

da 

coluna 

% 

Total 

da 

coluna 

% 

Total 

da 

coluna 

% 

Total 

da 

coluna 

% 

Total 

da 

coluna 

% 

Atendimento a 

carentes e 

minorias 

0,0% 1,8% 0,0% 0,0% 0,0% 

Campanha 

eleitoral ou 

partidos político 

0,0% 19,6% 2,3% 0,0% 5,4% 

Economia 0,0% 15,2% 2,3% 20,0% 0,0% 

Educação 0,0% 4,5% 4,7% 16,7% 2,2% 

Esportes 90,9% 4,5% 25,6% 0,0% 44,1% 

Ético-moral 0,0% 14,3% 9,3% 30,0% 4,3% 

Infraestrutura 

urbana 

0,0% 1,8% 4,7% 3,3% 2,2% 

Meio Ambiente 0,0% 3,6% 2,3% 0,0% 0,0% 

Outros 0,0% 18,8% 16,3% 3,3% 6,5% 

Político 

Institucional 

0,0% 11,6% 2,3% 20,0% 4,3% 

Saúde 0,0% 1,8% 2,3% 3,3% 1,1% 

Variedades/Cult

ura 

9,1% 0,0% 25,6% 0,0% 29,0% 

Violência e 

Segurança 

2,3% 2,7% 0,0% 3,3% 1,1% 

Fonte: Grupo de Pesquisa Elite, Instituições e Comunicação Política  

UNINTER, 2016. 

 
Os dados da tabela acima mostram que o formato 

de maior destaque na primeira página a manchete com 

foto foi usado majoritariamente para o tema esporte 

(44,1%), seguido pelo tema outros (6,5%) e campanha 

eleitoral (5,4%). O tema campanha eleitoral foi 

predominantemente divulgado em chamadas sem foto 

(19,6%).  

Por fim, um terceiro indicador que esta pesquisa 

usou para identificar o destaque dos temas na primeira 
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página é a posição que a matéria ocupa na página. Na 

construção da notícia as matérias divulgadas na primeira 

dobra da página são as de maior visibilidade, ou seja, 

representam as prioridades editoriais do jornal. A tabela 

3 a seguir mostra que 62,2% (27,2% + 35%) das 

publicações na primeira dobra, são compostas 

respectivamente dos temas esportes e variedades/cultura. 

 

Tabela 3. Distribuição de publicações no posicionamento vertical por 

tema geral  Jornal Metro  período eleitoral de 2016 

 Posicionamento Vertical 

Primeira 

Dobra (%) 

Total da 

coluna 

Segunda 

Dobra (%) 

Total da 

coluna 

Tema 

Geral 

Atendimento a carentes e 

minorias 

0,0% 1,1% 

Campanha eleitoral ou 

partidos político 

3,9% 12,9% 

Economia 4,9% 10,2% 

Educação 4,9% 4,8% 

Esportes 27,2% 21,0% 

Ético-moral 7,8% 13,4% 

Infraestrutura urbana 1,0% 3,2% 

Meio Ambiente 0,0% 2,7% 

Outros 4,9% 16,1% 

Político Institucional 7,8% 8,6% 

Saúde 1,0% 2,2% 

Variedades/Cultura 35,0% 1,6% 

Violência e Segurança 1,9% 2,2% 

Fonte: Grupo de Pesquisa Elite, Instituições e Comunicação Política  

UNINTER, 2016. 

 

De acordo com os dados coletados e expostos na 

da política

divulgações das matérias sobre campanha eleitoral 

(12,9%), político institucional (8,6%) e ético-moral 

(13,4%).  

No ano de 2016 o período eleitoral foi relativo às 

eleições municipais. O jornal Metro apesar de ter 

circulação nacional em 10 praças no Brasil tem uma 

edição destinada a Curitiba. Verifica-se que não foi 

atribuída a devida importância à eleição local, mas a 

outros temas gerais. Essa constatação é importante, pois 

de acordo com Walter Lippmann (2010, p. 282-284) os 

jornais têm a tarefa de trazer as notícias distantes ao 

leitor, mas estes desejam também ler as notícias locais.  

 

Considerações finais 

O período das eleições no ano de 2016 dividiu 

espaço na mídia nacional com outros assuntos como o 

desdobramento da Operação Lava Jato, com a crise 

política proveniente do afastamento da presidente Dilma 

Rousseff e do presidente da Câmara Federal, Eduardo 

Cunha. De acordo com os dados coletados os 

desdobramentos destes acontecimentos ocuparam espaço 

na agenda temática de primeira página do jornal Metro. 

Temas ético moral (11,4%) e político institucional (8,3%) 

respectivamente. O ano de 2016 no Brasil também foi 

marcado na esfera esportiva pela Olimpíadas e 

Paraolimpíadas do Rio de Janeiro, nos meses agosto e 

setembro respectivamente. Consequentemente, as 

divulgações sobre estes acontecimentos esportivos (62%) 

predominaram na agenda temática da primeira página do 

jornal Metro durante o período eleitoral.  

Nesta pesquisa o destaque das conclusões ficou 

por conta da baixa presença do tema campanha eleitoral 

na primeira página do jornal Metro em um momento em 

que não poderia se divulgar outra coisa senão de 

campanha eleitoral. Sobretudo em um calendário eleitoral 

de 2016 que foi marcado pela minirreforma eleitoral que 
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entre outros pontos em pauta obrigou a redução de 

período de campanha eleitoral de 90 para 45 dias sendo 

o dia 16 de agosto o início legal para as campanhas dos 

candidatos. 
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Resumo: Este trabalho propõe a análise da imagem pública da 

candidata à presidência Dilma Rousseff (PT) apresentada pelos 

editoriais do jornal O Estado de S. Paulo nos 90 dias que antecederam 

a votação dos pleitos de 2010 e 2014, eleições em que ela concorreu 

ao cargo de Presidente da República.  O objetivo desta pesquisa é, 

através da análise de enquadramento, identificar se houve variações 

(e quais foram elas) na abordagem do Estadão em relação a candidata 

quando da reeleição. O corpus, composto por 151 textos obtidos no 

acervo online do jornal, será analisado de acordo com um livro de 

códigos adaptado a partir de Porto (2001), para assim identificar a 

imagem pública de Dilma, construída pelo jornal em dois momentos 

distintos.  

 

Palavras-chave: Comunicação Política; Jornalismo; Imagem Pública 

 

ABSTRACT: This paper proposes the analysis of the public image of 

presidential candidate Dilma Rousseff (PT) presented by O Estado de S. 

in which she ran for Position of President of the Republic. The objective 

of this research is, through the analysis of the framework, to identify 

if there were variations (and what were they) in the approach of the 

State in relation to the candidate when reelection. The corpus, 

composed of 151 texts obtained in the newspaper's online collection, 

will be analyzed according to a codebook adapted from Porto (2001), 

in order to identify the public image of Dilma, constructed by the 

newspaper in two different moments 

 

Keywords: Political Communication; jornalism; Public Image 

 
INTRODUÇÃO 

A imagem pública é a forma pela qual os sujeitos 

políticos são reconhecidos. Ela é formada por um processo 

de construções e desconstruções de verdades, realidades 

e de legitimidade, através do que é falado seja pelo próprio 
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agente, quanto por terceiros (WEBER, 2004, p. 262). Em 

meio a este movimento, está o jornalismo, no papel de 

informação e o receptor. Mas, tratá-lo como veículo além 

de uma descrição simplória, seria uma falácia, pois o que 

chega ao leitor, de forma alguma, é isento de participação 

(BIROLI. 2012; EBERWEIN et al, 2015; PAGE, 1996; 

PATTERSON, 1997; EILDERS, 1997). Na definição de 

EBERWEIN (2015), a mídia atua como ator político quando 

usa o conteúdo para objetivos políticos, agindo de forma 

paralela à política.  

Mas, para compreender melhor o conceito, é 

preciso falar de mediação. Papel desempenhado pela 

mídia através do qual tem a possibilidade de selecionar e 

ordenar os conteúdos de maneira a atingir seus objetivos 

políticos. Pois, é por meio desta mediação que as 

informações são moldadas pelas tecnologias 

intermediadoras para chegarem ao público, e acabam por 

influenciar as práticas sociais e formas de interpretar a 

realidade (LIVINGSTONE, 2009). Assim, pela compreensão 

de Livingstone (2009), pode-se colocar o jornal como um 

dos atores políticos ao intermediar a informação, em um 

processo que seleciona (e oculta) elementos que servirão 

de base para as práticas sociais e formação da imagem 

pública de outros atores. 

Partindo dessas reflexões, o trabalho pretende 

investigar os enquadramentos (ENTMAN, 1993; AALBERG, 

2011; MENDONÇA; SIMÕES, 2012) dos editoriais do jornal 

O Estado de S. Paulo (OESP), também conhecido por 

Estadão, no que se refere à construção da imagem da 

candidata Dilma Rousseff (Partido dos Trabalhadores - 
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PT) nos noventa dias que antecedem a data de votação 

aos pleitos presidenciais de 2010 e 2014. Para a pesquisa 

adotou-se o método quantitativo de observação de 

freqüência de citação e de agendamento temático e 

qualitativo de análise de enquadramento, melhor 

detalhados na sequência.   

 

O INTERMEDIÁRIO: A ORGANIZAÇÃO E A CONSTRUÇÃO 

DA IMAGEM 

A mídia gera imagens do mundo e através delas 

atribui significado aos temas políticos e sociais (GAMSON 

et al, 1992), mas é sobre o Jornalismo que recai a função 

de relatar os acontecimentos e orientar a compreensão da 

realidade. Contudo, não se pode dizer que esse processo 

se dá de maneira neutra, pois seria reduzir a função do 

jornal a mero veiculo, quando se sabe que este está 

repleto de interesses, disputas e tensões. Isso porque, 

como explica Gamson et al (1992), antes de chegar ao 

público, as imagens passam por lentes, ajustadas segundo 

determinado ponto de vista político e econômico da elite 

que as operam, tal processo é de tamanha engenhosidade 

que elas parecem naturalmente refletir o que é a 

realidade, e não uma seleção desta (GAMSON et al, 1992 

p. 374). 

A partir do autor, compreende-se que o conteúdo 

dos jornais não é neutro, ou seja, é perpassado por 

interesses, a maneira como os personagens envolvidos é 

apresentada também o é. Assim, se tomarmos o que um 

jornal representativo fala sobre figuras públicas, pode-se 

imaginar que este colabora para a construção da imagem 

da pessoa em questão e, consequentemente, interfere na 

forma como o leitor vai identificá-lo.  

Para isso, faz-se necessário olhar a maneira como 

os jornais apresentam personagens relevantes para o 

cenário social, como é o caso dos candidatos a presidência, 

em um momento crucial para a democracia que é o 

período eleitoral. Esse processo se dá a partir da seleção 

de elementos que serão apresentados e, por conseqüência, 

associado a tal figura pública. Ao olhar para um jornal, 

essa imagem apresentada ganha contornos de verdade, 

justamente pelo caráter institucional do campo. São, 

portanto, imagens de pessoas que sendo públicas são de 

interesse público, e que se tornam de conhecimento 

comum através da mídia (WEBER, 2007). Entende-se 

imagem pública aquelas geradas na esfera da: 

 

  onde sujeitos e instituições se 

comparam e são comparados, em complexas instâncias: de 

visibilidade, opacidade e ocultamento, mostrados em 

espelhos midiáticos; da crítica e das paixões dos 

espectadores; de opiniões expressas pela  

opinião pública, por formadores de opinião e 

manifestações da sociedade (WEBER, 1997, p.261). 

 

 Portanto, é possível pensar na Imagem Pública 

da organização das informações, é possível a construção 

(ALVES-MAZZOTI, 2000, p. 60) e, no caso, essa 

representação (ou o conjunto de parte dela) se torna 

pública.  O ponto chave quando se tratam de personagens 

públicos, está na escolha de quais as características que 

serão apresentadas, uma vez que esse processo é 

intermediado por um ator, dotado de interesses. Essa 

pesquisa, portanto, ao olhar para o jornal O Estado de S. 

Paulo busca identificar qual foi a imagem pública 

construída da candidata Dilma Rousseff (PT) em dois 

momentos distintos: da eleição e reeleição, 
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especificamente por essa representar um partido contrário 

às crenças do jornal. 

 

TENSÃO INSTITUCIONAL X ORGANIZACIONAL: O 

EDITORIAL 

Embora o jornal enquanto representante da 

instituição Jornalismo tenha por função a defesa do 

interesse público, enquanto organização precisa lidar com 

uma série de dilemas de ordem prática, em seu papel de 

empresa. Por isso, é fundamental distinguir, como 

ressalta Eilders (1997) o clamor por informações neutras 

e o direito da instituição jornalística de se posicionar como 

ator político. Assim, enquanto as noticias tentam 

satisfazer o conteúdo de interesse público, as seções 

opinativas servem para mostrar sugestões interpretativas 

sobre as notícias, e a posição da empresa (dada pelos 

editoriais). Pois, como explica o autor, é através da 

expressão de suas preferências que o comportamento do 

jornal se mostra como um ator autônomo na arena 

pública, sendo o editorial o espaço em que a organização 

seleciona os assuntos que são assumidos como relevantes 

e merecem debate, ou seja, devem entrar na agenda 

pública com o beneficio de uma orientação interpretativa. 

Contudo, discurso não reflete apenas a opinião do 

proprietário, mas sim, como explica Melo (1985) um 

por isso representa um exercício permanente de equilíbrio 

 

Essa pesquisa se dá especificamente durante o 

período eleitoral, isso porque, como explicam Kahn e 

Kenney (1999), o Jornalismo tem desempenhado 

historicamente dois importantes papeis no período 

eleitoral: primeiro, como fonte de informação para o 

eleitor e para o candidato; segundo, pela estruturação do 

discurso político ao enfatizar determinados tópicos em 

detrimento de outros, influenciando a agenda pública. 

Compreende-se, assim, que a imagem construída pelo 

jornal serve de orientação para o eleitor e como parâmetro 

para o candidato que, em geral, o situa dentro de um 

cenário. 

 

APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

Partindo-se das teorias acionadas, percebe-se que 

o jornal serve como uma das fontes a partir das quais o 

eleitor busca informações para decidir o seu voto. O fato 

de o editorial ser um texto institucional, como explica Melo 

(1985) confere peso diferenciado aos enquadramentos e 

às caracterizações presentes neles. Sob esse aspecto 

Eilders (1997) ressalta que nestes textos, além da 

implicação de abordar temas julgados como relevantes, a 

escolha da abordagem (dando ênfase a determinados 

aspectos em detrimentos de outros) fornece um caminho 

para interpretar a realidade. E ainda, além da necessidade 

de atender a cobertura do que é de interesse público, faz-

se necessária a defesa do interesse empresarial, sem que 

este se sobreponha àquele para que a credibilidade seja 

mantida, assim como o lugar de fala da organização 

 

Assim, o editorial tem atuação direta na 

realidade, na medida em que o agendamento de alguns 

assuntos, a caracterização dos agentes políticos e a 

adoção de certos enquadramentos altera a forma que os 

próprios atores e sociedade se comportam (GERHARDS, 

NEIDHART, 1991). Em se tratando de período eleitoral, 

momento representativo da democracia, o paradoxo vivido 

pelos editoriais também se faz presente, e precisa lidar 
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com a necessidade de fornecer interpretações que 

influenciarão as escolhas e visões políticas do público, 

além de atingir também os agentes políticos e a sua 

maneira de fazer política. Isso porque, como explica Arnold 

(2004), quando o jornal fornece determinados quadros 

interpretativos sobre os políticos, essas informações 

tendem a ajudar o cidadão a avaliar o ator em questão e 

decidir se ele está apto a representar os interesses do 

eleitor ou ainda, permanecer no cargo. 

Olhar, portanto, a maneira como um jornal aborda 

um ator político (o enquadramento), permite inferir 

aspectos da opinião da empresa sobre, através da análise 

dos elementos mencionados. Tais informações auxiliarão 

o leitor a construir a sua própria opinião. Esta pesquisa, 

além de discutir o papel político do editorial, busca ilustrá-

lo ao olhar a imagem da candidata Dilma Rousseff (PT) 

formada pelo jornal Estadão, demonstrando quais 

elementos foram acionados para apresentar a 

personagem em dois momentos distintos: sua primeira 

candidatura e a reeleição. 

 

OBJETIVOS     

Analisar a imagem pública de Dilma Rousseff (PT) 

apresentada pelos editoriais do Jornal O Estado de S. 

Paulo durante os períodos eleitorais presidenciais de 2010 

e 2014, através da identificação dos temas, frequência de 

citação do nome da candidata, papel representativo e 

enquadramentos nos textos que a citaram. 

 

JUSTIFICATIVA 

Optar pela análise do editorial se dá porque é 

neste espaço que a empresa define um problema, atribui 

a responsabilidade, propõe uma solução e, ainda, 

aconselha, servindo, portanto, de orientador à formação 

da opinião pública e à (des) construção da imagem pública 

- tão lábil quanto legitimadora de nomes 

(WEBER, 1997, p. 262), obrigando os políticos a prezarem 

continuamente por sua apresentação e postura 

(EDELMAN, 1980; APOSTOLIDÉS, 1993; ALBUQUERQUE; 

DIAS, 2002; BURKE, 1994; AELST; SHEAFER; STANYER, 

2012).  

Percebe-se, assim, pela compreensão de Weber 

(1997) que a imagem é inerente ao exercício da política e 

diz respeito à coisa pública, e quando se pensa nela 

construída pela opinião da empresa, fica claro que o jornal 

não é elo passivo entre política e cidadãos (McCOMBS, 

1997; NEGRINE; STANYER, 2007; STRÖMBÄCK; AELST, 

2013), participando ativamente da configuração do jogo 

político e interferindo na forma como se faz política 

(FALLOWS, 1997; SCHUDSON, 2008). Isso porque, a seleção 

de temas e recortes tem o poder de determinar a maneira 

como os atores políticos serão avaliados pelos leitores, 

conforme explica Eilders (1999). 

Contudo, para que a observação seja relevante é 

preciso optar um jornal que de peso no cenário brasileiro. 

Optou-se, assim, pelo Estadão, um jornal dirigido a classe 

média paulista¹, mas que extrapola esse público e região 

geográfica sendo distribuído em todo o território nacional, 

e pelo histórico e período em circulação é um jornal 

relevante no cenário político, classificado como quality 

paper, que o exclui dos jornais de cunho popularesco 

(COUTINHO; MIGUEL, 2007), além de possuir uma das 

tiragens mais altas do Brasil. Sendo, segundo Vimieiro 

(2010) o Estadão, portando, um jornal tradicional, que 

defende o liberalismo econômico e que pauta os demais. 
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A escolha do O Estado de São Paulo para a 

pesquisa se justifica porque além da tiragem e circulação 

representativas no cenário brasileiro2 (157,7 mil 

exemplares em circulação, segundo a ANJ, 2015), além de 

ser um quality paper, tradicionalmente adota um 

posicionamento político-partidário e ainda apresenta uma 

linha editorial clara no que concernem os temas políticos 

e econômicos. 

Dilma Vana Rousseff é formada em Economia e 

uma das fundadoras do PDT, partido em que permaneceu 

até 2001, quando entrou para o PT. Durante a campanha 

de 2002, que levou Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência, 

Dilma ganhou destaque na equipe responsável por 

formular o plano do governo na área energética. Em 2009, 

teve sua candidatura à Presidência oficializada pelo PT, 

tendo Lula como seu principal cabo eleitoral, tornando-se 

a primeira presidente mulher do Brasil,3 com 56,05% dos 

votos.  

Sua Presidência ficou marcada por uma série de 

medidas intervencionistas na economia. Ela promoveu a 

queda dos juros, desonerou diversos setores da economia 

e promoveu a mudança de contratos com concessionárias 

de energia para derrubar o preço da conta de luz. Ainda 

em seu primeiro mandato, Dilma enfrentou denúncias de 

corrupção em sua base governamental. Com seis meses 

o 

uma série de ministros. 

Em 2013, Dilma enfrentou sinais de insatisfação 

da população com seu governo. Manifestações de rua, 

inicialmente contra a tarifa do transporte público em São 

                                            
2
 O perfil dos leitores e a tiragem pode ser encontrado em: 

http://publicidade.estadao.com.br/estadao/estadao-dados-de-mercado/ 

Acesso em: 09/12/2016. 

Paulo, espalharam-se por várias cidades do país. A 

aprovação do governo Dilma caiu 27 pontos e ficou abaixo 

dos 30%. Mesmo com queda de popularidade, Dilma 

enfrentou uma nova campanha eleitoral e saiu vitoriosa 

em 2014, reelegendo-se com 51,6% dos votos4. 

Assim, a seleção dos personagens, além de 

permitir a comparação longitudinal, pode ilustrar a 

combinação de elementos escolhidos pelo jornal para 

construir a imagem pública, visando defender os 

interesses organizacionais em um período decisivo para o 

futuro do país. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa será dividida entre a coleta, análise do 

material - subdividida em análise temática e de 

enquadramento-, comparação entre períodos e 

interpretação dos resultados. Na primeira etapa, serão 

selecionados todos os editoriais das edições do jornal O 

Estado de S. Paulo que citem a palavra Dilma nos 90 dias 

anteriores a data da votação do 1º turno de 2010 e 2014.  

 

Coleta de dados 

O material será obtido a partir do acervo online 

disponibilizado pelo jornal, e para a coleta será utilizada 

a ferramenta de busca existente no portal que encontra a 

palavra desejada, trazendo ao pesquisador todos os 

jornais que citaram a palavra.  

 

 

 

3
 Fonte: Site oficial do Palácio do Planalto acessado em 31/12/2016 

4
 Fonte: http://epoca.globo.com/tudo-sobre/noticia/2016/06/dilma-

rousseff.html acesso em 31/12/2016. 

http://publicidade.estadao.com.br/estadao/estadao-dados-de-mercado/
http://epoca.globo.com/tudo-sobre/noticia/2016/06/dilma-rousseff.html
http://epoca.globo.com/tudo-sobre/noticia/2016/06/dilma-rousseff.html
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Corpus de pesquisa 

Foram selecionados os editoriais, localizados na 

pagina A3 que citaram Dilma, obtidos no acervo online do 

jornal, através da ferramenta de busca disponibilizada no 

portal. O resultado foi 31 textos entre os dias 01/07 a 

03/10/2010 e 120 entre 01/07 e 05/10/2014, totalizando 

151 editoriais. 

 

Análise dos dados 

Assim, para a pesquisa, o material será 

categorizado por (1) tema; (2) enquadramento e (3) papel 

representativo, além disso, será contabilizado o número 

de citações do nome da personagem em cada editorial. A 

partir desses elementos será possível a análise de como o 

jornal construiu a imagem pública de Dilma através dos 

elementos selecionados para a apresentação desses 

quadros. A partir do enquadramento é possível extrair 

determinadas interpretações com base em elementos 

mensurados sistematicamente dentro de um corpus 

homogêneo (BERELSON, 1952; HOLSTI, 1968; KERLINGER, 

1986 in PRASAD, 2008). 

 

Enquadramento 

Adotando-se a Análise de Conteúdo, observa-se o 

enquadramento, entendido por Entman (1993), como 

ressaltá-los em um texto comunicativo, promovendo uma 

definição particular de um problema, uma interpretação 

causal, uma avaliação moral e/ou um tratamento 

Gamson 

e Modigliani ( adora central e 

sobre a qual, os outros elementos são construídos, 

chamando a atenção para determinados aspectos 

enquanto outros são obscurecidos (ENTMAN, 1993 in 

BORAH, 2015 p. 06). Ou seja, como frisa Scheufele (2000), 

a maneira como as informações são apresentadas 

influenciarão o esquema (ou interpretação) a ser acionado 

a partir deles. 

Sob esse aspecto, Iyengar (2005) divide os 

enquadramentos em dois tipos básicos: os temáticos, que 

localizam um assunto em um contexto geral; e o 

episódico, que aborda o tema pontualmente e de maneira 

aumentam a atribuição de responsabilidade ao governo e 

à sociedade, enquanto os tratamentos episódicos 

(McLeod, 1996,184 apud COLLING, 2001). Assim, o estudo 

do enquadramento pode revelar como os meios de 

comunicação rotulam os atores [COLLING (2008); 

GUREVITCH & BLUMER (2001); GITLIN (1980)]. 

Embora seja possível encontrar divergências na 

literatura sobre enquadramento, opta-se pela definição 

dada por Matthes e Kohring (2008) para o que seria o 

quadro ou frame. Para os autores, existem quatro 

elementos que compõem um frame: 1) a identificação de 

um problema; 2) a busca da causa e a atribuição da 

responsabilidade; 3) a avaliação moral e 4) a 

recomendação de uma solução.  

Como base nessa definição serão criadas 

categorias a partir dos frames identificados, adaptados a 

partir da definição de Porto (2001), sendo esses: Disputa/ 

Comparação eleitoral (Trata da comparação de propostas 

e desempenho entre os candidatos); Personalista (Enfatiza 

a vida dos candidatos, descrevendo suas habilidades, 

qualidades e defeitos); Temático (Interpreta posições e/ou 

propostas, contextualizando assuntos); Episódico (É 
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simples relato de fatos ou declarações de candidatos ou 

não sobre a campanha). 

 

Papel desempenhado 

Será também contabilizado o número de vezes 

que o nome da candidata foi citado, e, finalmente, para a 

análise do papel desempenhado, os textos serão divididos 

entre as quatro principais categorias: Candidato (O 

destaque são as ações em campanha, em que o fato é 

resultado da atuação com vista ao pleito); Membro do 

Partido (Suas ações são apresentadas como resultado de 

um consenso ou política do partido, colocando sobre este 

a responsabilidade, ou parte dela); Ocupante de Cargo (As 

ações são fruto da atuação enquanto servidor público, 

sendo o fato resultante destas); Aspectos pessoais (O 

personagem é apresentado segundo aspectos emocionais, 

físicos ou relativo à parentes e amigos, e o acontecido é 

resultado desses). 

 

Resultados 

Quando comparados os resultados por período 

eleitoral, nota-se que em 2010, a maioria das citações de 

Dilma foi sob o enquadramento Temático, em 15 dos 31 

-

do então presidente Luis Inácio Lula da Silva, ou sobre 

questões que envolviam o Partido dos Trabalhadores (PT). 

Importante ressaltar que outro tema bastante presente foi 

-

contra o PT. 

Agora, quando concorreu à reeleição em 2014, o 

jornal focou no tema Economia (29,1% dos textos), 

geralmente comentando a queda nos indicadores 

econômicos. Os textos também foram predominantemente 

sob o viés Temático (em 60 dos 120 editoriais), o que 

indica o aprofundamento interpretativo dos assuntos- 

esperado em editoriais. Ainda em 2014, o segundo tema 

enquadrado de maneira comparativa entre os candidatos.  

No que diz respeito ao papel apresentado, em 

2010, Dilma foi apresentada como Membro do Partido em 

58% dos editoriais (18) e como Candidata nos 42% 

restantes (13). Importante acrescentar que seu nome 

sempre esteve vinculado ao do então Presidente da 

República Luis Inácio Lula da Silva (PT), sendo ele quase 

o sinônimo do PT. 

Já na ocasião da reeleição em 2014, 61,6% dos 

textos foram relativos a decisões e fatos interpretados 

relativos ao período em que ela esteve na presidência. 

Outros 29,1% a apresentaram como Candidata, 

comparando seu desempenho eleitoral ou comentando 

medidas que, segundo o jornal, visaram sua reeleição. O 

restante (8,3%) foi dela enquanto filiada ao partido (ou 

relacionada ao Lula) e apenas 1 texto falou de aspectos 

pessoais. Na sequência seguem gráficos e tabela que 

melhor ilustram os resultados: 

Gráfico 01- Enquadramento 2010 e 2014 

 
Desenvolvido pela autora 
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Gráfico 02- Tema 2010 e 2014 

 
Desenvolvido pela autora 

 

Tabela 04- Comparação entre tema e enquadramento em 2010 e 

2014 

Na tabela tem-se em X: enquadramento, Y: temas e nas células: nº 

de editoriais/ média de citação 

 
Desenvolvido pela autora 

 

Considerações finais 

Percebe-se que nos textos selecionados, de fato 

existe a função de interpretação dos fatos no que concerne 

o interesse público, esperada em editoriais. Isso é 

demonstrado pela predominância do enquadramento 

temático, em que se identifica esse aprofundamento dos 

acontecimentos, comentados segundo a visão da empresa. 

E, devido ao período, há também a presença da 

comparação entre candidatos - 

segunda mais presente em 2014. 

Enquanto em 2010, houve a predominância da 

temática institucional e ética-moral, em 2014, foi 

econômica e de disputa. Curiosamente, o enquadramento 

porque Dilma foi majoritariamente apresentada vinculada 

as ações do presidente Lula, e não como uma candidata 

 

Conclusão reforçada pela predominância do papel 

-

isso porque o jornal aproveitou acontecimentos do 

governo de Lula para construir a imagem de que era 

aquilo que o eleitor deveria esperar também do mandato 

de Dilma. Tal ênfase é reforçada pelo baixo número de 

citações do nome da candidata, nota-se que ela é 

acionada apenas de maneira relacional na maioria dos 

editoriais, e quando o texto é sobre Dilma, o 

enquadramento já se mostra personalista e o número de 

citações é maior  embora esse tipo de abordagem tenha 

se mostrado rara. 

Já quando da reeleição, sua imagem foi 

parcialmente desvinculada de Lula, o que se percebe pela 

Assim, o que se nota no caso específico é que quando a 

candidata concorreu pela primeira vez, o jornal se baseia 

nas decisões do governo de Lula (classificados sob o tema 

Político Institucional) e nas denúncias por corrupção (tema 

Ético-moral) para demonstrar que aquilo continuaria, 

uma vez que Dilma seguiria as diretrizes dele. Já no 

período de reeleição, a empresa se baseia em dados e 

análises econômicas para demonstrar a prévia do que 

seria o próximo mandato, principalmente pela 



 

26 

 

característica editorial do Estadão e pelas medidas com 

foco na economia do primeiro mandato de Dilma. 

Assim, o que se nota é que em 2010, a imagem 

pública da candidata esteve fortemente vinculada à forma 

de governar de Lula e às denúncias contra o PT, sendo 

ela, a continuidade do governo dele. Já em 2014, a 

competência de governar de Dilma é demonstrada através 

da análise de indicadores econômicos, que se mostravam 

em queda em relação aos anteriores.  

Uma das poucas semelhanças entre os anos de 

2010 e 2014 é o predomínio da análise do quadro 

econômico do período e das decisões governamentais, e 

não de Dilma, sob o aspecto pessoal, demonstrada pelo 

baixo número de citações e pouca presença do 

o 

papel do editorial em construir quadros interpretativos 

para o leitor, baseado em questões de interesse público. 

 
REFERÊNCIAS 

ABRIC, J-C. Pratiques sociales et représentations. Paris: 

Presses Univ. de France, 1994a. 

 
ALVES-MAZZOTTI, A. J. Representações sociais: 

desenvolvimentos atuais e aplicações à educação. In: 
CANDAU, V. M. (Org). Linguagem: espaços e tempo no 
ensinar e aprender. In: ENCONTRO NACIONAL DE DIDÁTICA 

E PRÁTICA DE ENSINO (ENDIPE), 10., Rio de Janeiro. 
Anais... Rio de Janeiro: LP&A, 2000. 

 

ARMAÑANZAS, E.; NOCÍ, J. D. Periodismo y argumentación: 

géneros de opinión. Universidad del País Vasco, 1996. 

BALMAS, M.; SHEAFER, T. Personalization of Politics in 
MAZZOLENI, Gianpietro; BARNHURST, Kevin; IKEDA, 

 (Org.). The 
International Encyclopedia of Political Communication. 

1ed.London: 2015. 

 
BAUER, M. W. Análise de conteúdo clássica: uma revisão. 

In: BAUER, M. W. e GASKELL, G. (Ed.). Pesquisa qualitativa 

com texto, imagem e som: um manual prático. Rio de 
Janeiro: Vozes, p.189-217, 2002. 
 

BELTRÃO, L. Jornalismo opinativo. Porto Alegre: Sulina, 
1980. 

 
BERGER, P. L.; LUCKMANN, T. A construção social da 
realidade: tratado de sociologia do conhecimento. 

Petrópolis: Vozes, 2013. 239 p. 

 

BIROLI, F. O jornalismo como gestor de consensos: limites 
do conflito na política e na mídia. Disponível em . Acesso 

em 7 jun 2012. 

 

Maria Luiza X. de A. Borges. - Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
Ed., 1994 

 

COLLING, L. Agenda-setting e framing: reafirmando os 

efeitos limitados in Revista FAMECOS, Porto Alegre, nº 14, 

abril (2001) 

 

DRUCKMAN, J. N.; PARKIN, M. The Impact of Media 
Bias:  

Parkin, The Journal of Politics 67:  1030-1049, 2005. 

 

EBERWEIN, T.; PORLEZZA, C.; SPLENDOR, S.: Media as 
political Actor in MAZZOLENI, Gianpietro; BARNHURST, 

(Org.). The International Encyclopedia of Political 
Communication. 1ed.London: Wiley-Blackwell, 2015. 

 

EILDERS, C.; Synchronization of Issue Agendas in News 

and Editorials of the Prestige Press in Communications 
The European Journal of Communication Research, 301-
328, 2009.  

 

KAHN, K. F. & KENNEY, P. J. "The Slant of the News: How 

Editorial Endorsements Influence Campaign Coverage and 

Citizens' Views of Candidates." The American Political 

Science Review 96, no. 2 (2002): 381-94. 

http://www.jstor.org/stable/3118032. 

 
MARQUES, F.P.J; MONT'ALVERNE, C. A opinião da empresa 
no Jornalismo brasileiro: Um estudo sobre a função e a 

influência política dos editoriais. Estudos em Jornalismo e 
Mídia: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/jornalismo/article/vi

http://www.jstor.org/stable/3118032


 

27 

 

ew/1984-6924.2015v12n1p121/29591>. Acesso em: 17 
jul. 2016. 
MENDONÇA, R. F.; SIMÕES, P. G. Enquadramento: 

Diferentes operacionalizações analíticas de um conceito. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 27, n. 

79, p. 187-201, 2012. 
 
MIGUEL, L. F. Técnicas de poder, disciplinas do olhar: 

Brasil. In História, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 118-143, 2007  

PRASAd, B DEVI. Content Analysis: A method in Social 
Science Research in: Lal Das, D.K and Bhaskaran, V (eds.). 

(2008) Research methods for Social Work, New 

Delhi:Rawat, 
 

PORTO, Mauro. A mídia brasileira e a eleição presidencial 
de 2000 nos EUA: a cobertura do jornal Folha de S. Paulo, 
Cadernos do CEAM, v. 2, n. 6, p. 11-32, 2001b. 

 

SHAW, E. F. Agenda-Setting and Mass Communication 

Theory. International Communication Gazette, Londres, v. 

36, p. 176-187, 1979. 

 

VAN DALEN, A. Political Journalism in MAZZOLENI, 

Rousiley; WESSLER, Hartmut. (Org.). The International 

Encyclopedia of Political Communication. 1ed.London: 

Wiley-Blackwell, 2015. 
 

VIMIEIRO, Ana Carolina Soares Costa. Cultura pública e 

aprendizado social: a trajetória dos enquadramentos sobre 
a temática da deficiência na imprensa brasileira (1960-

2008). 234f. Dissertação (Mestrado em Comunicação 

Social). Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

2010. 
 

WEBER, M. H. Imagem pública. In: RUBIM, A. (Ed.). 

Comunicação e política: conceitos e abordagens. Salvador: 
Edufba, 2004. p.259-307.



 

 

 

 

 
Daniela Silva Neves (UNINTER) 

 
Resumo: O artigo analisa o impacto na mudança das normas eleitorais 

na comunicação das eleições para prefeitos no Brasil de 1992 a 2016. 

O objeto de estudo é a comunicação através do Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral (HGPE), especificamente na televisão. O artigo 

compara a norma aplicada ano a no caso brasileiro, para assim 

analisar as condições de disputa e de debate entre as candidaturas e 

se a regra vem evoluindo no sentido de promover uma disputa mais 

equilibrada, dando condições competitivas para todas as candidaturas. 

A comparação conclui que a legislação vem dando cada vez menos 

espaço para o debate, 

qual os eleitores se dispõe a fazer escolhas de voto. 

 

Palavras-chave: eleições, comunicação eleitoral, Horário Gratuito de 

Propaganda Eleitoral, legislação eleitoral. 

 

 

Abstract: The article analyzes the impact on the change of the 

electoral norms in the communication of elections for mayors in Brazil 

from 1992 to 2016. The object of study is the communication 

specifically on television. The article compares the norm applied year a 

in the Brazilian case, in order to analyze the conditions of dispute and 

debate between the applications and if the rule has been evolving in 

order to promote a more balanced dispute. The comparison concludes 

that legislation has been giving less and less room for debate, reducing 

the "policy hour". 

 

Keywords: Elections, Electoral Communication, Free Election Schedule, 

Electoral Law. 

 

Introdução 

O programa do rádio e da televisão continua 

sendo um canal privilegiado para exposição das 

candidaturas (PANKE, CERVI, 2011), apesar das críticas 

sobre os altos custos para sua produção e seu caráter de 

espetáculo. Mesmo que o uso de novas tecnologias 

proporcionadas pela internet venha ganhado espaço nas 

últimas disputas eleitorais (BRAGA, 2011, JAMIL, 

SAMPAIO, 2011), o Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral (HGPE) ainda é nobre e disputado. Entre os 

motivos, está o fato de ser simbolicamente o espaço 

organizador da campanha. 

Se no dia a dia o eleitor não se preocupa com as 

sucessões de cargos públicos, a propaganda eleitoral é a 

cidadão comum, algumas chaves explicativas 

simplificadas para um público com pouca informação 

(PALMEIRA, 1996; VEIGA, 2001). É quando o tema eleições 

dando visibilidade às discussões sobre a esfera pública de 

poder. As forças políticas em disputa pelo cargo 

continuam dando importância para este espaço, tanto que 

no período pré-eleitoral, a negociação por legendas para 

formação de coligações leva em consideração o tempo que 

cada uma traz para o HGPE (PANKE; CERVI, 2011).  

Moacir Palmeira defende que, como a política 

para a população não é atividade permanente, ela é 

identificada nas eleições sintomaticamente, o período 

eleitoral é chamado de tempo da política, época da 

(1996, p. 42). 

O tempo da política representa o momento em 

que essas facções são identificadas e estão em conflito 

aberto. A distribuição no espaço físico da cidade de 

propaganda eleitoral, principalmente em locais públicos, 

era a sinalização deste tempo e para o período de atenção 

da população. E, mais do que uma escolha individual, o 

voto tem o significado de uma adesão a um dos lados. 

ma eleição, o que está em jogo, para o eleitor (...) não 
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é escolher representantes, mas situar-se de que lado está

(PALMEIRA, p. 45).  

Um cartaz ou fotografia do candidato na porta da 

casa equivale a uma declaração de voto, uma sinalização 

de que o dono da casa pertence a uma determinada 

facção. Mas a campanha visa justamente o (a) eleitor (a) 

que ainda não se declarou, que está disponível. 

A arena de disputa e debate, porém, cada vez é 

menos face a face e mais por uma quase interação 

mediada (THOMPSON, 1988) com o fortalecimento dos 

meios de comunicação de massa  e mais recentemente a 

internet , tornando campanhas com caráter monólogo, 

em uma situação na qual o indivíduo produz formas 

simbólicas para outros que não podem responder  neste 

caso, característica do Horário Gratuito de Propaganda 

hoje devem estar preparados para adaptar suas atividades 

e um novo tipo de visibilidade que funciona diversamente 

e em níveis completamen

p.109).  Através do programa eleitoral na televisão, os 

candidatos se comunicam diretamente com seus eleitores, 

dispensando a mediação dos partidos (MANIN, 1995).    

 

Uma campanha eleitoral é um processo de construção de 

antagonismo: ela joga várias imagens umas contra as 

outras. Considerando isoladamente, cada imagem, na 

verdade, pode significar quase tudo. O erro está em 

examinar cada uma em separado (...) (MANIN, p. 30)   

 

A campanha política emerge como uma instância 

organizadora de informações, fornecendo ao eleitor dados 

sobre os candidatos e adversários, permitindo a 

função da campanha eleitoral consiste em promover a 

articulação do conhecimento adquirido pelo eleitor sobre 

(TELLES, 2009, p.144). Durante a campanha, os eleitores 

podem distinguir seus problemas individuais daqueles que 

são provocados pelo governo. Podem observar as 

diferentes esferas de poder e responsabilizar os distintos 

níveis de governo pelas dificuldades que enfrentam.  

Podem separar a situação atual das perspectivas sobre o 

futuro. Por isso, o caminho percorrido até o voto é 

complexo (TELLES, 2009).  

Segundo Popkin (1991), o voto é resultado da 

associação entre a informação pessoal, problemas 

pessoais e experiências pessoais com o governo, além de 

suas avaliações e escolhas. A decisão, assim, depende de 

diversas variáveis: o que o eleitor acredita que o governo 

pode fazer, o que sabe sobre o que as outras pessoas 

querem do governo, além das informações que obtém nos 

meios de comunicação e nas campanhas políticas. Trazem 

para essa conta suas expectativas sobre o futuro e o tipo 

de programas de governo que acreditam serem os mais 

relevantes para eles para os próximos anos. 

 

Legislação brasileira 

O presente artigo compara as normas brasileiras 

com as variáveis tempo de campanha, tempo de horário 

eleitoral, distribuição de tempo de HGPE entre os 

candidatos, analisando de que forma a legislação eleitoral 

brasileira vem evoluindo no sentido de esvaziar esse 

tempo da política. Não somente em número de dias de 

campanha, ou para o horário eleitoral, mas retirando dos 

olhos dos eleitores o efeito de adesão, nos moldes citados 

por Palmeira (1996). A análise é realizada de acordo com 

anos de eleições municipais, após 1992. 
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Tal exame leva em consideração o modelo 

proposto por Felipe Borba (2013), no artigo que analisa 

regras eleitorais e democracia em 11 países da América 

Latina. O autor pontua as diferenças entre os países em 

relação a seis questões que define como fundamentais: 

(1) regras de financiamento de partidos e candidatos aos 

meios de comunicação, (2) período de duração das 

campanhas, (3) tempo diário de promoção eleitoral, (4) 

regras de distribuição do tempo de propaganda gratuita 

entre os partidos, (5) controle de conteúdo das mensagens 

e (6) os limites impostos pela legislação para a 

contratação de propaganda.   

 

O objetivo é analisar conjunto específico de normas e 

desenvolver uma classificação na qual os países seriam 

ordenados segundo a capacidade que possuem em gerar 

ambientes informacionais nos quais prevalece a 

pluralidade de informação e a livre circulação de diferentes 

correntes de  (BORBA, 2013, p. 4)   

 

 A hipótese de Borba é que as campanhas 

cumpririam a função social de informar o público em 

contextos nos quais há diferentes recursos entre os 

candidatos, sendo esses recursos as seis variáveis por ele 

levantadas. Caso esses recursos seja desiguais, o caráter 

competitivo dessas disputas fica comprometido (RUBIN, 

2001).  

 

Breve explicação de cada questão 

a) Regras de Financiamento  

Analisa o acesso de partidos e candidatos aos 

meios de comunicação de massa, que pode se dar por 

meio de três diferentes maneiras: financiado 

exclusivamente pelo Estado, depender do poder de compra 

de cada partido individualmente ou combinar o 

financiamento público com o privado. O caráter gratuito é 

considerado o modelo ideal de financiamento se o objetivo 

for a pluralização da informação. No modelo privado ou 

misto, o ambiente informacional favorece partidos que 

possuem maior capacidade de arrecadação de recursos.  

Aqui o autor se refere à compra do espaço de mídia, e não 

ao financiamento da campanha, ou recursos necessários 

para produção dos programas. No caso do Brasil, esse 

financiamento é gratuito. 

 

b) Período de Duração das Campanhas  

No caso do estudo, Borba indica que as legislações 

eleitorais dos países latino-americanos variam 

significativamente em relação ao período que permitem a 

ação dos candidatos. Elas podem ser consideradas curtas, 

médias e de longa duração. O argumento de Borba é que 

as campanhas precisam ser longas o suficiente de modo 

a aumentar a chance de os eleitores conhecerem os 

candidatos e aprenderem as diferenças que existem entre 

as suas propostas. Tem como base estudo de Stevenson e 

Vavreck (apud BORBA 2013), que analisam o efeito da 

duração das campanhas sobre a decisão do voto em 113 

eleições de 13 países, e concluem que as democracias 

cujas campanhas eram mais longas facilitavam a escolha 

eleitoral.    

 

c) Tempo Diário de Propaganda  

As campanhas podem ser consideradas com tendo 

alta, média ou baixa exposição diária. O ambiente 

informacional é favorável para o aprendizado dos eleitores 

quando há tempo diário de propaganda ocorre em volume 

suficiente para que todos sejam expostos às mensagens 

de campanha.    
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d) Regras de Divisão do Tempo de Propaganda  

Em geral, há dois modelos: um leva em 

consideração a força relativa dos partidos e divide o tempo 

de propaganda proporcionalmente à representação de 

cada um deles na Câmara dos Deputados  que é o caso 

brasileiro. O segundo método ignora o tamanho das 

bancadas e reparte igualmente o tempo de televisão entre 

os partidos. Essa segunda forma é considerada mais 

equilibrada, pois permite que pequenos partidos e partidos 

iniciante dispõem de chance para a transmissão de suas 

mensagens.  No Brasil, levam vantagens partidos que 

possuem grande número de representante na Câmara dos 

Deputados. Mesmo em eleições municipais, a divisão é 

feita de acordo com a bancada federal de cada partido. 

 

e) Controle de Conteúdo   

A variável se refere às regulamentações que 

limitam o que os adversários estão autorizados a dizer 

durante a campanha e as consequências previstas para os 

que violam a determinação. O controle tem como 

problema limitar a informação que chega aos eleitores e 

é sensível, de acordo com Borba, nos países que estipulam 

sanções para a propaganda negativa. O Brasil é um 

exemplo nesse sentido. A norma eleitoral proíbe a 

veiculação de mensagens qu

 

 

f) Limites para Contratação de Propaganda 

Contratada 

Não é previsto pela legislação brasileira. No Brasil, 

não existe propaganda eleitoral fora do HGPE e spots que 

têm frequência controlada pela legislação. Por esse 

motivo, não será feita a comparação entre as legislações 

brasileiras para essa variável. 

 O presente artigo utiliza as variáveis b, c 

e d para comparar a evolução da legislação brasileira, o 

que é feito a seguir: 

 

1.Tempo de campanha 

 

Fonte: TSE 

 

Em 1992, a campanha eleitoral tinha 70 dias, 

passando para 122 em 1996, 86 em 2000 e 2004, com 

um dia a mais nos dois pleito seguinte, passando para 45 

dias nas últimas eleições, de 2016. 

 

2. Dias de propaganda eleitoral na televisão 

ANO Período de HGPE 

1992 45 

1996 60 

2000 45 

2004 45 

2008 44 

2012 44 

2016 35 

Fonte: TSE 

 

Novamente, as eleições de 1996 são as com 

tempo de propaganda no rádio e televisão mais 
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abrangente, com queda nos anos posteriores e diminuição 

maior no último pleito. 

 

3. Tempo diário total de HGPE 

ANO Tempo diário 
      

         

1992 

80 minutos diários para a propaganda, em 

dois blocos - manhã e noite 
  

1996 

90 minutos em 3 programas de 30 minutos  - manhã, 

tarde e noite - mais 30 minutos de inserção  

2000 

60 minutos divididos em 2 vezes ao dia, 

segundas, QUARTAS E SEXTAS 
  

2004 

60 minutos divididos em 2 vezes ao dia, 

segundas, QUARTAS E SEXTAS 
  

2008 

60 minutos divididos em 2 vezes ao dia, 

segundas, QUARTAS E SEXTAS 
  

2012 

60 minutos divididos em 2 vezes ao dia, 

segundas, QUARTAS E SEXTAS 
  

2016 

 20 minutos diários - 2 blocos de 10 minutos cada, de 

segunda a sábado;  inserções - 42 minutos para prefeito  

Fonte: TSE 

Apesar de a norma de 2015 ter deixado a 

propaganda majoritária de segunda a sexta, o tempo do 

bloco diminui, passando de três para 2 horas por semana. 

Legislação anterior (de 2000 a 2012)  2 blocos 

de 30 minutos cada, totalizando 1 hora, 3 vezes por 

semana (2ª, 4ª e 6ª), 3 horas por semana. Total de 19 

programas de candidatos majoritários (38 se forem 

inéditos em cada bloco de exibição). 

Legislação atual (válida para o pleito de 2016)  

2 blocos de 10 minutos cada, totalizando 20 minutos 

diários (de segunda a sábado). São 2 horas por semana. 

Total de 30 programas (60 se forem inéditos em cada 

bloco de exibição) 

 

 

4. Divisão do tempo de HGPE entre as coligações 

Ano Divisão do tempo entre os partidos  

1992 

20 minutos diários divididos igualmente entre 

os partidos  que tenham no mínimo um 

representante para o Congresso Nacional e três 

representantes para Assembleias Legislativas; 

30 minutos diários distribuídos entre os 

partidos políticos, na proporção do número de 

seus representantes no Congresso Nacional; 30 

minutos diários distribuídos entre os partidos 

políticos, na proporção do número de seus 

representantes na Assembleia Legislativa; 

1996 

1/5 do tempo igualitariamente entre os 

partidos e coligações; 4/5 do tempo, entre os 

partidos e coligações, proporcionalmente ao 

número de seus representantes na Câmara 

dos Deputados 
 

2000 

1/3 igualitariamente, 2/3 proporcional ao 

número de representante na Câmara dos 

deputados 
 

2004 

1/3 igualitariamente, 2/3 proporcional ao 

número de representante na Câmara dos 

deputados 
 

2008 

1/3 igualitariamente, 2/3 proporcional ao 

número de representante na Câmara dos 

deputados 
 

2012 

1/3 igualitariamente, 2/3 proporcional ao 

número de representante na Câmara dos 

deputados 
 

2016 

90% distribuídos proporcionalmente ao 

número de representantes na Câmara dos 

Deputados somados partidos da coligação, 

outros 10% distribuídos igualitariamente.   

Fonte: TSE 

 

Mesmo com uma divisão mais complexa, em 1992 

respeitava a representatividade entre os partidos no Poder 

Legislativo, estadual e federal. De 1996 a 2012, 

permaneceu a mesma, fixando a representação na 
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Câmara Federal como critério. A atual legislação prevê que 

90% do tempo são distribuídos proporcionalmente ao 

número de representantes na Câmara dos Deputados, e 

10% distribuídos igualitariamente.  

 

Considerações finais 

Pela comparação feita entre as regras eleitorais 

entre 1992 e 2016, percebe-se que as eleições de 1996 

foram as mais amplas no que se refere à propaganda 

eleitoral no rádio e televisão. De 2000 a 2012, todas as 

condições de tempo e divisão entre os partidos 

permaneceram menores do que 1996, em um nível ainda 

considerado médio pelos critérios de Borba.  

A Lei 13.165 de 2015 trouxe uma série de 

modificações para a produção e veiculação dos programas 

eleitorais de rádio e televisão no Brasil, que começaram a 

ser sentidas nas eleições para prefeito e vereador de 2016. 

O período de duração das campanhas diminuiu para 35 

dias, ficando mais próximo do período considerado de 

curta duração, sendo que pelo modelo proposto, as 

campanhas mais longas facilitam a escolha eleitoral. 

Mesmo que candidatos a prefeito tenham 

exposição diária na televisão pelo HGPE (com exceção de 

domingos), o tempo de exposição semanal passou de 3 

horas para 2 horas e nos spots (inserções) passou de 30 

minutos diários para 42 minutos, o que não compensa a 

perda de tempo nos programas de bloco. 

As regras de distribuição do tempo de propaganda 

gratuita geram desigualdade para partidos menores. A 

distribuição igualitária é feita em apenas 10% do tempo.  

Com as modificações realizadas na legislação 

eleitoral, a partir de 2000, houve diminuição do período 

de duração do HGPE, do tempo de exposição e de 

porcentagem de distribuição igualitária entre os partidos. 

Desta forma, a legislação brasileira foi ficando cada vez 

menos equilibrada quanto à propaganda eleitoral na 

televisão, dando menos condições a partidos menores (não 

pertencentes a grandes coligações) de expor suas 

propostas aos eleitores e menos tempo para que os 

votantes comparem e reflitam sobre os candidatos.  

Partindo do conceito apresentado pela literatura 

de que a campanha é a chamada hora da política, quando 

o eleitor têm mais predisposição para analisar propostas 

de facções e aderir a uma delas, percebe-se, pela evolução 

da lei, que esse tempo está cada vez menor, dando assim 

um prazo mais curto para a população refletir sobre a 

política e suas escolhas individuais de voto. 
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Resumo:Este trabalho discute o jornalismo humanizado ao analisar o 

uso de elementos que geram humanização nas matérias produzidas 

pela Folha de S. Paulo de abril de 2014 a julho de 2016, quando a 

Organização Mundial de Saúde declarou o fim da epidemia do Ebola na 

África. Para tanto, adota-se a Análise de Conteúdo, com a abordagem 

quantitativa, para a observação de 78 matérias, categorizadas a partir 

do referencial teórico do jornalismo humanizado. Dentre os resultados 

da pesquisa, constata-se que a Folha de S. Paulo não apresenta 

elementos do jornalismo humanizado, exceto quando envia uma 

jornalista para o local da epidemia. Verifica-se que o jornal tornou 

relevante a cobertura da epidemia do Ebola a partir do momento em 

que houve um norte-americano infectado.  

 

Palavras-chave: Jornalismo humanizado; cobertura jornalística; 

epidemia do Ebola. 

 

Abstract: This paper discusses humanized journalism when analyzing 

the use of elements that generate humanization in the materials 

produced by Folha de S. Paulo from April 2014 to July 2016, when the 

World Health Organization declared the end of the Ebola epidemic in 

Africa. For that, we adopted the Content Analysis, with the quantitative 

approach, for the observation of 78 subjects, based on the theoretical 

reference of humanized journalism. Among the results of the research, 

it is verified that Folha de S. Paulo does not present elements of 

humanized journalism, except when it sends a journalist to the site of 

the epidemic. It appears that the newspaper made relevant the 

coverage of the Ebola epidemic from the time an American was 

infected. 

 

Keywords: Humanized journalism; news coverage; Epidemic of Ebola. 
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Introdução 

O último surto do Ebola ocorreu na África 

ocidental, em países como Serra Leoa, Libéria e Guiné, no 

ano de 2014, com término em julho de 2016, segundo 

dados da Organização Mundial de Saúde (OMS). Nesse 

artigo, discute-se os dados quantitativos de uma pesquisa 

mais ampla3, que buscou ver se a cobertura jornalística 

da Folha de S. Paulo sobre o assunto teria elementos de 

jornalismo humanizado. Aqui volta-se para o caso da 

epidemia do Ebola, buscando identificar conceitos 

humanizadores e desumanizadores. A investigação usou 

como metodologia a Análise de Conteúdo, sob a 

perspectiva quantitativa, no material impresso do jornal 

Folha de S. Paulo referente ao último período da epidemia 

(2014-2016). 

Este trabalho justifica-se a partir da dificuldade 

de se discutir o conceito de jornalismo humanizado, 

considerado ainda novo e com pouco literatura em língua 

portuguesa para pesquisa, embora o humanismo esteja 

presente em diferentes disciplinas dos cursos de 

Jornalismo. Para tratarmos de jornalismo humanizado, 

deve-se antes entender o que é uma sociedade 

humanizada. Zygmund Bauman (2007) defende que 

sociedade pós-moderna está longe de preceitos 

humanizadores, devido a sua fluidez. O pós-modernismo 

trouxe uma geração de consumo e liquidez, escasseando 

a atual sociedade de conceitos de vida mais humanitários. 

Jorge Kanehide Ijuin (2012) estuda a relação do 

humanismo na comunicação, a partir dos estudos do 

2
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sociólogo Salvatore Pulleda (2012), definindo o que é 

humanização e desumanização no jornalismo. A 

humanização fomenta aspectos como: ter o ser humano 

como centro das preocupações; afirmação de igualdade de 

todos os seres humanos; reconhecimento da diversidade 

pessoal e cultural; tendência de desenvolver o 

conhecimento além do que é aceito como verdade 

absoluta; afirmação da liberdade de ideias e crenças, e 

repúdio a violência. Em contrapartida, os efeitos 

desumanizadores são causados por: crença na verdade 

absoluta; sede de poder; recusa e ignorância pela cultura 

do outro; desrespeito ao diferente e as diferenças.  

O jornalismo humanizado objetiva um fazer 

jornalístico buscando a essência das ações humanas 

através de um olhar diferenciado, um outro ponto de 

partida e uma nova perspectiva. O intuito é explorar 

melhor a narrativa literária e não se limitar ao uso do lide. 

com as rotinas industriais da produção de notícia, superar 

a superficialidade das situações sociais e o predomínio 

 

A Folha de S. Paulo foi escolhida como veículo de 

análise por ser considerada um jornal de referência no 

Brasil e ser um dos jornais nacionais brasileiros com 

maior circulação, segundo dados da Associação Nacional 

de Jornais (ANJ). A Folha de S. Paulo contém fatores de 

credibilidade definidos por Zamin (2014) como essenciais 

para compreensão da noção de referência, como tradição, 

credibilidade, seriedade, reflexão, orientação 

internacional, hierarquia de informação, diagramação 

sóbria e apelo cosmopolita. 

Sobre a escolha do assunto analisado, é 

importante dizer que a discussão da humanização está 

centrada em situações de guerras, desastres e epidemias. 

Embora a referida epidemia não tenha acontecido no 

Brasil, é importante dizer que o Ebola é um vírus do 

gênero Filovirus, altamente infeccioso. A doença é uma 

zoonose (doença que é transmitida de animais para 

humanos) e os seus maiores reservatórios naturais são os 

morcegos. Segundo o médico Dráuzio Varella (2014), já 

houve casos de surtos do Ebola na África em 1995 (254 

mortos), 2000 (224 mortos), 2007 (187 mortos), mas 

esses foram controlados. Já o surto da doença que se 

iniciou em 2014 foi anunciado pela Organização Mundial 

doença é considera controlada apenas após 42 dias sem 

nenhum novo caso registrado. A escolha da epidemia do 

Ebola ocorre por sua relevância social, já que é um 

assunto que atinge toda a sociedade e foi considerado um 

risco global. 

 

Metodologia 

Para obtenção do material utilizado nesta análise 

foi realizada uma busca no portal do acervo da Folha de 

S. Paulo. Por -se a 

 site apresenta todos os jornais 

impressos, em formato digitalizado, que contenham a 

palavra Ebola. Esclarece-se que para esta pesquisa não foi 

utilizado nenhum material veiculado no Folha OnLine, 

apenas o material publicado na Folha de S. Paulo no 

formato impresso. 

A pesquisa inicial mostra 798 páginas que contêm 

a palavra buscada. No recorte de tempo entre 2014 a julho 

de 2016 há 492 matérias. Há 362 páginas em 2014, 72 

páginas em 2015 e 58 páginas em 2016. Após esse 

levantamento, realizou-se uma filtragem do material 
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coletado, onde se selecionou apenas as matérias 

jornalísticas com a palavra Ebola, retirando qualquer 

notícia que estivesse com a palavra deslocada de sua 

perspectiva epidemiológica. Assim, conclui-se a filtragem 

com 78 materiais, que foram submetidos à Análise de 

Conteúdo. 

Albert Kientz (1973 apud HERSCOVITZ, 2008) diz 

que a Análise de Conteúdo realizada no meio midiático 

ajuda a perceber o modo de se comunicar com a massa 

ao fazer comparativos nas atitudes de diferentes jornais. 

Herscovitz (2008) trata do estudo sobre a análise de 

conteúdo já aplicado diretamente ao Jornalismo. Para ela, 

a análise de conteúdo jornalístico pode ser definida como 

imagens impressas, gravadas ou veiculadas em forma 

 

Neste artigo expõe-se o estudo feito com o 

levantamento de matérias, publicadas mês a mês pelo já 

citado jornal de referência, com a proposta de mostrar 

quem foram as fontes mais consultadas no período da 

epidemia, dentre outros aspectos. 

 

Análise da cobertura 

Nossa análise centra-se em uma análise 

quantitativa de conteúdo no período da epidemia (2014 a 

2016). Para começar, apresenta-se o Gráfico 1, que 

contém a distribuição de matérias publicadas com a 

referência ao Ebola e a distribuição do corpus da pesquisa. 

Gráfico 1  Distribuição das matérias e do corpus de pesquisa no 

período da análise

 
Fonte: SOBRINHO (2016) 

 

O gráfico acima revela que o pico de notícias sobre 

a epidemia do Ebola ocorreu nos meses de agosto e 

outubro de 2014. Foi no mês de agosto em que um médico 

americano se infectou com a doença e fez seu tratamento 

nos Estados Unidos. Com a ida do médico à América, 

gerou-se um grande alarde com o medo de que a 

epidemia se espalhasse no país. O pico, no início do mês 

de agosto, mostra a importância que a mídia deu quando 

um não-africano foi infectado pelo vírus do Ebola. 

Enquanto que no mês de julho de 2014 houve 17 matérias 

produzidas, no mês seguinte, em agosto de 2014, houve 

104 matérias da Folha de S. Paulo. 

Segundo Kovach e Rosentiel (2003), um dos 

fatores que podem tornar o jornalismo distante é o 

excesso de uso de dados com base em tabelas e gráficos. 

A jornalista Patrícia Campos Mello (2014), que esteve no 

local da tragédia, também defende a importância do 

profissional de jornalismo no local do acontecimento. 

Segundo ela, os números se perdem e acaba-se por não 

saber quem são as pessoas afetadas ou envolvidas. Para 

exemplificar isso, o Gráfico 2 mostra a quantidade de 

citações dos dados fornecidos pela OMS no caso da 

cobertura do Ebola: 
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Gráfico 2  Comparativo do total de matérias x matérias com dados 

fornecidos pela OMS no ano de 2014 

 
Fonte: SOBRINHO (2016) 

 

Gráfico 3  Comparativo do total de matérias x matérias com dados 

fornecidos pela OMS no ano de 2015 

 
Fonte: SOBRINHO (2016) 

 

Gráfico 4  Comparativo do total de matérias x matérias com dados 

fornecidos pela OMS no ano de 2015 

 
Fonte: SOBRINHO (2016) 

 

Observa-se que as matérias do corpus utilizam os 

números dos mortos em quase sua totalidade. Com 

exceção de 2014, ano em que a epidemia estava mais 

crítica, houve momentos em que os números não 

aparecem nas notícias. Foi, também, no ano 2014, que a 

jornalista enviada pela Folha de S. Paulo, Patrícia Campos 

Mello esteve presente na tragédia. Isso demonstra que, 

quando o jornalista está no local onde a notícia ocorre, é 

possível fazer jornalismo com base nos relatos das 

pessoas, mais humanizado, e não penas com base em 

números. O que levanta um dos pontos de Ijuim (2012) de 

que o ser humano deve ser posto em valor central no 

jornalismo. Abaixo segue exemplo de como podemos 

encontrar essas dados nas matérias: 

Segundo balanço divulgado nessa sexta (15), o número de 

mortos do surto chegou a 1.145, enquanto os casos 

confirmados somam 2.127 em quatro países: Guiné, Serra 

Leoa e Nigéria. (FOLHA DE S. PAULO, 2014, p. A26) 

 

A epidemia do Ebola já contaminou 8.300 pessoas e matou 

4.033, principalmente na Libéria, Serra Leoa e Guiné, 

países do oeste africano. (FOLHA DE S. PAULO, 2014, p. 

A10) 

 

Desde o início da epidemia, no ano passado, 23.983 

pessoas foram contaminadas e 9.823 morreram. O maior 

número de casos ocorreu em Serra Leoa (11.497 com 3.565 

mortes), Libéria (9.249 casos, 4117 mortes) e Guiné (3.237 

casos, sendo 2.141 mortes). (MELLO, 2014, p. A12) 

                                                                               
Outro aspecto também analisado na pesquisa 

foram as fontes de informações utilizadas pela Folha de 

S. Paulo na produção do material publicado. As fontes de 

informações foram separadas nos seguintes grupos: 

Grupo 1 - Profissionais da área da saúde 

(médicos, enfermeiros, cientistas, hospitais e 

farmacêuticos) 

 Grupo 2  OMS (Organização Mundial da Saúde).  

Grupo 3  ONU (Organização das Nações Unidas).  

Grupo 4  ONGs (Médicos Sem Fronteiras, Cruz 

Vermelha, Instituto Nacional de Saúde dos Estados 

Unidos, ONG Plan International; Unicef; Programa Mundial 

de Alimentos; EcoHealth Alliance, Organização 
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Grupo 5  Autoridades (Presidentes; Ministros; 

Secretários; Diretores; Chefes de Estados)  

Grupo 6  Estados (EUA; Canadá; Cuba; Austrália; 

Serra Leoa; Guiné; Libéria...). 

Grupo 7  Vítimas (Pacientes; familiares; amigos)  

Grupos 8  Outros (Cias Aéreas; Banco Mundial; 

Igrejas; Jornais). 

A seguir podemos observar a quantidade de 

fontes, divididas em seus grupos, citadas no material 

analisado em sua totalidade: 

 

Gráfico 5  Quantidade de fontes por grupos analisados por meses 

 
Fonte:  SOBRINHO (2016) 

 

Como é possível verificar na imagem há um 

número muito elevado de fontes da categoria 

sso se dá devido à menção 

de mais de uma fonte de autoridade em uma mesma 

matéria. Pode-se também ver que há um número mais 

agosto. Este foi o mês em que Mello esteve no local da 

epidemia, o que facilitou a produção de material 

embasado em pessoas e com menos números para o 

jornal Folha de São Paulo. 

Para facilitar a visualização, separa-se os dados 

de cada fonte por número total de matéria analisada. Por 

exemplo: matérias analisadas por autoridades ou 

matérias analisadas por ONGs. Pode-se citar 

primeiramente a OMS, fonte constantemente consultada 

para a produção de material jornalístico da Folha de S. 

Paulo sobre o Ebola. 

Gráfico 6  Corpus x menção à OMS 

 

Fonte: SOBRINHO (2016) 

 

Observa-se que há uma coincidência entre a linha 

de total de matérias analisadas e as citações da OMS, 

porque a organização é a principal fonte utilizada para 

atualizar o número de mortos e número de infectados. Em 

praticamente todas as matérias analisadas há os dados 

fornecidos pela OMS. Observe os trechos abaixo: 

 

 O comitê de ética da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

aprovou em reunião o uso de tratamentos não 

homologados para lutar contra a febre hemorrágica do 

ebola, segundo um comunicado divulgado nessa terça (12) 

(FOLHA DE S. PAULO, 2014, p. A10) 
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Um painel realizado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) com especialistas em ética médica começou nesta 

segunda (11) a discutir o uso do tratamento experimental 

contra o ebola em pacientes da África ocidental. (FOLHA DE 

S. PAULO, 2014, p. A13) 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) pediu nesta 

quinta-feira (4) a especialistas que avaliem e desenvolvam 

dez tratamentos experimentais contra o ebola. A intenção 

é tentar buscar uma cura definitiva à doença, que já teve 

3.707 casos confirmados e 1.848 mortes no oeste da 

África. (FOLHA DE S. PAULO, 2014, p. 18) 

   

Conclui-se que há destaque do material produzido 

pela Folha de S. Paulo aos números fornecidos pela OMS, 

mesmo com muitas outras fontes de informações, como 

médicos, enfermeiros, biólogos e farmacêuticos, que estão 

envolvidos na produção de medicamentos e vacinas, 

chefes de estados ao redor do mundo, vítimas, familiares 

e amigos. Porém, mesmo a OMS sendo uma fonte 

confiável, a própria organização informa que os números 

gerados não podem ser tomados como verdades 

absolutas, uma vez que não são contabilizadas as pessoas 

que morreram em áreas mais isoladas e nos vilarejos, ou 

ainda pessoas que não passaram por hospital  e que 

podem ter contaminado várias outras pessoas  e que não 

são contabilizadas. Os dados fornecidos pela OMS fazem 

parte do controle de número de infectados que 

procuraram os hospitais da ONG Médicos Sem Fronteiras 

ou outras ajudas humanitárias.  

Se observarmos os números, a epidemia do Ebola 

foi, provavelmente, muito mais devastadora do que 

informadas nas notícias da Folha de S. Paulo a partir dos 

dados divulgados pela OMS. 

 

CONSIDERAÇÕES 

A partir dos dados coletados sobre a cobertura da 

epidemia do Ebola na Folha de São Paulo, conclui-se que 

o referido jornal presta um serviço que não está de acordo 

os preceitos humanizadores de Ijuim (2012). Com material 

embasado em fontes oficiais, principalmente a OMS, a 

Folha produz notícias com uma grande quantidade de 

dados e números. Constata-se também que o jornal 

valorizou a epidemia do Ebola a partir do momento que 

houve um americano infectado, negligenciando a doença 

quando o povo africano já estava em situação dramática. 

Há, também, pouco conteúdo sobre a realidade 

africana nas matérias, muitas notícias são feitas a partir 

de depoimentos de autoridades e profissionais da área da 

saúde americanos ou europeus. Somente no momento em 

que a jornalista Patrícia Campos Mello esteve presente nos 

locais atingidos, em meio a epidemia, é que há mais 

notícias com valor humano, colocando as pessoas no 

centro das preocupações, conforme os pressupostos de 

Ijuim (2012). Para este autor, um jornalismo com base, 

principalmente, em gráficos e estatísticas se distancia de 

preceitos humanizadores. 

Por fim, apesar do Ebola parecer distante, por 

conta da localidade geográfica em relação ao Brasil, não 

se deve esquecer que no país também ocorrem graves 

surtos epidemiológicos, como dengue, zika vírus, entre 

outros. Além das epidemias, o jornalismo humanizado 

também estuda casos de desastres naturais, como o que 

ocorreu em Mariana (MG) e casos de conflitos armados, 

como guerras civis. Tratar com humanização esses fatos 

é dar ouvidos as pessoas que passaram por esses 

desastres, e não apenas reafirmar a cada notícia a 

quantidade de perdas. Sem colocar as pessoas como valor 

central da notícia, diminui as chances de o leitor entender 

e respeitar a dor do próximo, assim como aproximá-los 

dos fatos. 
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Resumo: Através da análise das chamadas da Boa Forma, revista 

impressa voltada à alimentação, busca-se traçar uma análise sintática, 

semântica e sociolinguística, identificando os aspectos entre a 

normatização dos títulos jornalísticos e a homogeneização das 

chamadas. São considerados os aspectos de variação linguística e as 

bases da produção jornalística, incluindo manuais de redação e 

conjuntura social, permitindo identificar se há, de fato, a padronização 

e perda do intuito criativo do jornalista no segmento das revistas 

femininas na elaboração de títulos.  

 

Palavras-chave: Jornalismo; Revistas femininas, Linguagem, 

Variação Linguística. 

 

Abstract: Through the analysis of "Boa Forma" magazine, a printed 

magazine focused on food, a syntactic, semantic and sociolinguistic 

analysis is sought, identifying the aspects between the journalistic 

titles' standardization and the homogenization of calls. The aspects of 

linguistic's variation and the basis of journalistic production are 

considered, including writing manuals and social conjuncture, allowing 

to identify if there is, in fact, the standardization and loss of the 

journalist's creative intention in the segment of women's magazines in 

the elaboration of titles. 

 

Keywords: Journalism; Women's magazines; Language; Linguistic 

variation. 

 

O jornalismo traça seus afazeres numa dúbia 

pretensão de criar e representar a realidade. Ainda que as 

primeiras teorias apontem o papel do jornalista como um 

mero reprodutor dos fatos, como a Teoria do Espelho 

(TRAQUINA, 2005), a análise das conjunturas sociais 

indica que, mais condizente com a hibridação sujeito-meio 

social, o jornalismo traça um recorte da realidade, focaliza 

atos ou acontecimentos e, carregado de subjetividades do 

sujeito ante o profissional, caracteriza o tom e o viés ao 

material produzido.  

Também é necessário lembrar que, como 

apontam teorias Estruturalistas e Interacionistas, a 

subjetividade do profissional nem sempre é constituinte 

de todo o processo de seleção de recorte dos fatos, logo 

que o jornalista está inserido em instituições, centros de 

mídia ou pautado por esferas de segmentação editorial. 

Assim, o profissional acaba também refém das normas 

estruturais dos veículos midiáticos que atuam em 

conformidades capitalistas e sistematizações 

empresariais, sendo que o "jornalismo é também um 

negócio" segundo a Teoria Organizacional (TRAQUINA, 

2005, p. 158). De acordo com Traquina (2005), a realidade 

é uma construção que passa pela seleção e priorização dos 

fatos pelo jornalista, que nesse aspecto atua como filtro 

social.  

As revistas femininas compõem um interessante 

objeto de análise perante a atuação dos profissionais e 

produção de seus discursos. Ou seja, partindo do princípio 

de que a diversidade e competição mercadológica finda a 

necessidade do jornalista instigar, adentrar as variedades 

textuais e linguísticas diante de notícias ou pautas 

semelhantes, atraindo o leitor, neste trabalho questiona-

se se há, de fato, variedade na apresentação das 

chamadas da revista feminina Boa Forma, voltada à 

saúde e bem-estar, considerando seus aspectos 

semânticos, sintáticos e sociolinguísticos. 

O recorte da segmentação pauta-se pela ascensão 

temática da saúde que, não obstante, entrou em evidência 

nos últimos anos tendo gerado uma grande 
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movimentação na escala econômica jornalística. Para 

tanto, verificou-se que o número de títulos publicados 

semanal ou mensalmente voltados à saúde é bastante 

grande e significativo
1
. Segundo a ANER - Associação 

Nacional de Editores de Revistas, a circulação da Boa 

Forma é de 116.653, sendo ainda a 12ª revista com maior 

circulação mensal no Brasil considerando todas as 

temáticas e segmentos editoriais
2. O consumo econômico 

gerado pela publicação, ou seja, a compra das revistas, 

também é bastante significativo, apresentando em dados 

gerais uma circulação média de 30 mil exemplares 

avulsos
3
.  

Lança-se um olhar cada vez mais minucioso sobre 

a responsabilidade dos discursos emitidos nos veículos, já 

que o valor simbólico presente na linguagem, muitas 

vezes, é disseminado sem que haja real compreensão de 

sua recepção pelo público. Ela também permeia as esferas 

de representação, ação e manifestação dos indivíduos nos 

meios e se estende além da língua ou padrões 

comunicativos, estabelecendo formas abrangentes e 

diversificadas. Não obstante em traçar um panorama 

social, as pesquisas em jornalismo atentam para a 

importância no âmbito acadêmico proporcionando maior 

aproximação dos estudos da práxis com a esfera social 

atual.  

Atualmente, o discurso midiático atende 

principalmente pela abordagem saudável, que suscita a 

análise partindo da microesfera das revistas femininas, 

em suas significações simbólicas no âmbito histórico-

                                            
1
 Contabilizou-se, ao menos, 28 títulos na área de saúde, beleza, 

alimentação e femininas. Disponível em 

http://www.guiademidia.com.br/revista. Acessado em 30/03/2017 

social, para a compreensão das atuações macrossociais da 

dos discursos jornalísticos.  Considerando então o papel 

modelador do imaginário social, os veículos midiáticos 

passam a instaurar um padrão corporal em busca da 

significação feminina baseada em valores estéticos. 

Ao estabelecer o perímetro temporal de um ano, 

sendo este o de 2015, permite-se que haja uma 

comparação eficaz entre elementos recorrentes ou 

insulados apresentados nas chamadas das edições Boa 

Forma através da análise das estruturas discursivas. 

Também aponta-se que, dentre a diversidade dos títulos 

existentes no mercado editorial, a revista apresenta uma 

trajetória de 28 anos em circulação, tendo seu perfil, 

linguagem e apresentação já amigáveis ao público 

consumidor. 

 

O discurso, a língua e a linguagem 

As mídias impressas, sobretudo as revistas, 

adotam uma forma de discurso estruturado em que 

abordam temáticas, em geral, bastante especificas e áreas 

voltadas a interesses determinados, possibilitando uma 

identidade do público-alvo bem delineada. As revistas 

femininas desde o início de suas publicações tiveram a 

alimentação como um dos temas abordados em 

abrangência

necessidades alimentares são bastante variadas e que, 

cabendo à nutrição e dietética bases e caminhos de 

2
 Disponível em: http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-

forma/plataformas/revista-impressa. Acessado em 30/03/2016 
3 Disponível em http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-

forma/plataformas/revista-impressa. Acessado em 30/03/2017 

http://www.guiademidia.com.br/revista
http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma/plataformas/revista-impressa
http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma/plataformas/revista-impressa
http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma/plataformas/revista-impressa
http://publiabril.abril.com.br/marcas/boa-forma/plataformas/revista-impressa
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esclarecimento quanto as diferentes necessidades 

corporais e biológicas, o jornalismo acaba instituindo um 

papel de manifestação axiomática de preceitos a serem 

seguidos.  

Muitas vezes, pautados em recentes estudos e 

artigos da área, identifica-se que não há o cuidado 

jornalístico em publicar, em veículos de massa, pesquisas 

científicas sem que haja a publicização da notícia e a 

perda do viés informacional. Ou seja, apesar da variação 

alimentar ser determinada pelo meio social, época ou 

avanço de pesquisas, o discurso da nutrição é fomentado 

em estruturas preliminares e concomitantes a 

sustentáculos passados de publicidade e 

espetacularização da informação, perpetuando moldes 

linguísticos há anos empregados às revistas femininas.  

O discurso de qualidade de vida é insistentemente 

reforçado pela mídia, em que só se atinge tais objetivos  

como sucesso, relacionamento, ascensão profissional  

quando se alcança o corpo construído midiaticamente. Ao 

tempo que quem reluta em mergulhar no universo dessa 

construção corporal, acaba taxado socialmente como 

incapaz, desleixado ou sem amor próprio (WOLF, 1992). 

Este reforço caracteriza-se pela envergadura discursiva e 

linguística empregada nas chamadas das revistas que são 

avaliadas fluindo entre os conceitos da sociolinguística e 

da semântica, logo que: 

 

Em toda comunidade de fala são frequentes as formas 

linguísticas em variação. A essas formas em variação dá-

se o nome de variantes. Variantes linguísticas são diversas 

maneiras de se dizer a mesma coisa em um mesmo 

contexto e com o mesmo valor de verdade. A um conjunto 

de variantes dá-se o nome de variável linguística. 

(TARALLO, 1997, p.8). 

 

  Portanto compreende-se que há diversas formas 

de se construir e significar um mesmo discurso, mas que 

há na constituição da linguagem uma gama complexa de 

trocas sociais e contextuais. Também verifica-se que os 

elementos escolhidos na construção das chamadas 

compõem o Capital Social, conceito trabalhado por 

Recuero (2012) a partir de Bourdieu, que pode-se 

apreender como a necessidade de obter reconhecimento 

e/ou visibilidade através de recursos expressivos  textos, 

publicações, compartilhamentos, etc. O capital Social no 

jornalismo pode ser aplicado à audiência ou aceitação dos 

textos publicados, ou pelo destaque que o título receberá 

perante ao leitor, por exemplo. 

Dentro da comunicação permeiam esferas de 

língua, expressão, simbolismos, semioses e significações. 

Diversos eixos filosóficos e linguísticos conceituam língua 

e linguagem interdependentes, híbridas ou sobrepostas 

uma à outra. Para este artigo, defende-se a classificação 

dada por Bakhtin (1999, p.123), em que a 

[...] verdadeira substância da língua, não é constituída por 

um sistema abstrato de formas linguísticas nem pela 

enunciação monológica isolada, nem pelo ato 

psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 

da interação verbal realizada através da enunciação ou 

enunciações. A interação verbal constitui assim a realidade 

fundamental da língua. 

 

Portanto, as preposições, em seus sentidos e 

análises puramente semânticas não dão conta da 

expressão totalitária da linguagem, sendo necessária a 

contextualização e intenção comunicacional.  

Ainda que as revistas impressas atuais 

mantenham, a priori, uma estruturação bastante próxima 

das publicações iniciais  páginas duplas, elementos 

textuais e fotográficos, temáticas segmentadas -, a 

necessidade de uma constante reestruturação dos veículos 

jornalísticos diante das mudanças sociais suscita a uma 
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mudança também na estrutura discursiva, em que há a 

necessidade da mídia em diversificar a apresentação de 

seu conteúdo e buscar novas abordagens.  

Logo, para os veículos midiáticos, a construção 

discursiva deve acompanhar as novas percepções da 

sociedade e, também quanto ao seu papel na comunicação 

social. Como sugere Ponte (2005) a imprensa de grande 

expansão é contemporânea das grandes obras realistas e 

o seu discurso é radicalmente diferente do discurso 

panfletário da imprensa romântica da viragem do século 

. Ou seja, assim como os sujeitos 

em seus estigmas subjetivos e coletivos alteram suas 

noções e formas de absorver ou interpretar a realidade, 

cabe à mídia adaptar e acompanhar essas mudanças a 

fim de manter-se propícia à apresentação no âmbito 

coletivo, logo que o mercado editorial desempenha forte 

presença na construção do imaginário social.  

 

O percurso do discurso jornalístico na mídia impressa 

feminina  

O jornalismo de revista no Brasil teve início no 

século XIX, com a chegada das primeiras revistas 

nacionais: As Variedades ou Ensaios Literários (1812); 

Museu Universal (1837); Semana Ilustrada (1860) e 

Revista da Semana (1901) (LOBATO, 2013). Mantendo a 

mesma essência de diagramação até hoje, as revistas 

destinavam-se às temáticas mais específicas e 

aprofundadas, voltando-se também a públicos 

determinados. Numa breve análise histórica do 

desenvolvimento das temáticas e estruturas apresentadas 

no corpus dos materiais impressos, pouca ou quase nada 

se modificou.  

As temáticas, sobretudo alimentares, apresentam 

uma estruturação frágil e precária, por vezes superficial, 

em que a apuração jornalística não aprofunda ou explora 

todos os aspectos possíveis para o leitor. Ou seja, o viés 

investigador, perspicaz, criativo do jornalismo foi deixado 

de lado, priorizando o modus operandi do conteúdo 

voltado à mulher, seja por funcionalidade e 

operacionalização da atividade de produção de conteúdo 

ou por descaso jornalístico-social.  

Historicamente, o público-alvo de veículos 

jornalísticos eram os homens brancos e letrados. Segundo 

Buitoni (2009), ainda que voltadas ao público masculino, 

algumas edições abordavam temas como lar e família, 

buscando abarcar também o feminino.  Não tardou para 

que revistas voltadas às mulheres surgissem, porém ainda 

reféns de um sistema patriarcal que se opunha à 

alfabetização feminina, delimitando a educação aos 

cuidados da casa e costura.  

Para Bucci e Kehl (2004, p.174),  

O corpo-imagem que você apresenta ao espelho da 

sociedade vai determinar sua felicidade não por despertar 

o desejo ou o amor de alguém, mas por constituir o objeto 

privilegiado do seu amor-próprio: a tão propalada 

autoestima, a que se reduziram todas as questões 

subjetivas na cultura do narcisismo.  

 

Os títulos e segmentações midiáticas começam, 

recentemente, a surgir com temáticas de fitness, 

musculação, dietas naturais, controle biológico e 

manutenção da saúde. Assim, as revistas tendem a vender 

a ideia do corpo saudável através do dos mesmos 

empregos linguísticos, logo que o conteúdo veiculado 

atrela a necessidade de se constituir um corpo ideal, 

magro, esculpido. Desta maneira, ainda que o foco do 

discurso seja, superficialmente, mudado a cada matéria, 
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a construção das chamadas em aspectos semânticos e 

sintáticos permanece a mesma.  

Compreende-se que há a necessidade que a 

língua, enquanto estrutura linguística, acompanhe o 

de comunicação e transferência de informações, nas 

formas de sociabilidade, aprendizagem, autorias, escritas 

e acesso aos patrimônios culturais e de saberes das 

somente através da consciência ou da ideologia, mas 

também através do corpo , p. 60), 

evidenciando aspectos supostamente positivos na adoção 

da reprodutibilidade e operacionalização dos títulos no 

jornalismo. 

O discurso jornalístico que se estampa nas capas 

da Boa Forma reproduz e reforça conceitos, apresenta-se 

com frequência na vida dos indivíduos, e torna-se 

representações adotadas e incorporadas pela sociedade 

(BUITONI, 2009). O corpo, então, é significado em uma 

linguagem jornalística-comercial e estipulado em padrões 

e medidas. O ser-estético, com seus arquétipos estéticos 

aprisionados em comportamentos de gênero, desempenha 

papel fora dos veículos midiáticos e assume forma social.  

Segundo Beltrão (1980), os conceitos que pautam 

a produção jornalística são os valores notícia, sendo a 

rotina diária de produção guiada pelos critérios de 

noticiabilidade, conceituando as redações como ambientes 

geralmente dinâmicos e sem tempo de aprofundamentos. 

As notícias seguem o lead, padrão que visa responder o 

essencial já no primeiro parágrafo, apresentando ao leitor 

tudo o que ele, supostamente, precisa saber, sem 

detalhamento.  

Na contramão da demanda pelo furo de 

reportagem, pela notícia em primeira mão, as revistas 

apresentam características jornalísticas bastante 

singulares. Partindo de uma produção periódica, as 

revistas tendem a ser mensais ou semanais e abordam 

temas específicos, gerando um grande nicho 

mercadológico informacional (SCALZO, 2004).  São 

também chamadas de jornalismo segmentado, pois de 

modo geral abordam uma área ou temática do mercado 

de informação, com maior aprofundamento. Grandes 

reportagens, entrevistas com especialistas, infográficos, 

maior tempo para apuração e pautas frias são aspectos 

comuns às revistas, sobretudo devido ao tempo disponível 

entre cada edição.  

Devido aos seus aspectos mais incisivos e 

aprofundados, o jornalismo de revista apresenta uma 

estrutura complexa e inter-relacionada com uma 

reprodução e construção social, cumprindo funções além 

da exposição informacional e social, mas auxiliando na 

construção de contextos naturais, históricos e sociais 

(SCALZO, 2004). Sendo, ainda, um veículo de comunicação 

formulado e alimentado por viés ideológico, com objetivo 

de transmitir histórias, saberes, culturas, informação e 

educação.  Mesmo que o jornalismo, em seu estado de 

utopia, emerja do fundamento da neutralidade e 

imparcialidade, os discursos enunciados são sempre 

carregados de significados ideológicos internos ou 

externos que se manifestam também por suas estruturas 

mais primordiais, como sentenças, fonemas, sintaxe, 

semântica.  
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Análise dos títulos Boa Forma 

Assim como o corpo do texto segue uma 

linearidade a fim de proporcionar uma maior similaridade 

ao conteúdo, seguindo por exemplo o modelo do lead, os 

títulos ou chamadas seguem regras e características 

jornalísticas empregadas para tornar a produção mais 

harmoniosa e reconhecível. Há, segundo manuais de 

jornalismo, regras como quantidade de caracteres, tempo 

verbal empregado e uso de voz ativa. Ou seja, os títulos, 

assim como os textos, terão formatos e especificações 

diferentes para meios como o rádio, a TV, as revistas e a 

web (ERBOLATO, 2004). 

Segundo o m exto 

curto na primeira página que resume as informações 

publicadas pelo jornal a respeito de um assunto. Remete 

o leitor para as páginas que trazem a cobertura ext

(MANUAL DE REDAÇAO DA FOLHA DE SAO PAULO). 

Portanto, sejam notícias, artigos, notas ou 

grandes reportagens, divididas em boxes ou compondo 

apenas um corpo de texto, o título opera ao leitor, em sua 

lógica de leitura linear, a primeira percepção e contato 

com o que virá nas próximas linhas. Guimarães (1995, p. 

51) ainda aponta que o título não deve ser funcionar como 

chamariz publicitário, mas sim como uma ferramenta 

decodificadora ou, de modo mais modesto, uma prévia 

sucinta para uma leitura macroelementar.  

 

APÊNDICE 1  ANA LUIZA CORDEIRO 

 

Para as revistas impressas, estima-se que as 

chamadas sejam atrativas, curtas e informativas. 

Que revelem o essencial da matéria e que, sobretudo 

as que estampam as capas, demonstrem seu poder 

retórico e persuasivo em poucos caracteres. Para 

tanto, permitir-se o uso de elementos como símbolos, 

abreviações, frases com sintaxe alternativa ou 

despadronizada, mistura de elementos de design e 

diagramação, como fontes e cores diferentes.  

Janeiro

25 maneiras de emagrecer no verão

Glúten free: -4kg em 15 dias

Giovanna Ewbank: faça o treino ao ar livre da atriz

SOS hormônios: será que eles estão engordando você?

Fique firme com stand paddle

Cabelo lindo e saudável no fim das férias

Sorvetes funcionais: 100% delícia, 0% culpa

Suplementos para ganhar energia, tônus e músculos.

Fevereiro

Seca Tudo: treino metabólico que esculpe as curvas

Bônus de beleza: pele renovada e lábios sexy

Marina Ruy Barbosa: pernas e bum bum desenhados com 5 movimentos

Derrete gordura: temperos que ajudam queimar quilinhos

Alerta de saúde: será que você está correndo risco em nome da beleza?

Dieta Clean: -5kg em 21 dias, agora é a hora!

Apaixone-se pela corrida: a gente ensina

Março

Sabrina Sato, a paulista de alma carioca conta como malha mesmo sem tempo

98 segredos dos personers trainers das cariocas

Coma e beba sem moderação: água aromática e pudim de chia

Dieta do metabolismo rápido: o jeito definitivo de e perder peso

Modele o corpo todo com halter

20 soluções para machas de pele

Abril

Zero barriga: perca 5 centímetros de cintura com nosso cardápio

O segredo de make que toda mulher deveria saber

Aula Power: 30 minutos de puro suor e menos 500 calorias

Thaila Ayla conta como mantém o corpo e o alto-astral

Dieta da batata-doce: você vai ganhar mais músculos

21 dicas de nutricionistas para comer melhor

Pedala: as aulas de bike que são febre

Maio

Dieta do GH: 4 kg em um mês com cardápio que estimula o hormônio do crescimento

saiba porque o sorriso vale por um tratamento de beleza

Edição de aniversário: para comemorar, um bolo de chocolate sem glúten e sem lactose

É hora do chá: tem para desinchar, acelerar o metabolismo....

Os exercícios que quem corre deveria fazer

12 passos para ficar feliz com o seu corpo

Sharon Menezes: sou viciada em malhar

Projeto anti-pneus: treino que afina a cintura; novos aparelhos que derretem a gordura; alimentos para sumir coma pochete

Junho

Perca até 3kg em uma semana tomando sopa à noite

Seca e definida em 1 mês. Entregamos o treino power escada + local

Hidratante, anti idade: você sabe a ordem correta?

Miniband para resultados máximos

Sexy, jovem e cool com o corte de cabelo que é febre entre as celebridades

O que você precisa fazer hoje para manter os músculos amanhã

Arraial light: pamonha, bolo de fubá e até vinho quente magrinhos.



 

48 

 

 

APÊNDICE 2  ANA LUIZA CORDEIRO 

 

A compilação das chamadas das revistas permite 

a identificação de semelhanças bastante evidentes entre 

as chamadas, como é o caso dos títulos da Boa Forma, 

Gluten free: -

-5kg em 21 dias, agora é a 

os números expressos são incisivos, há uma proposição 

impositiva e, supostamente, sem margem de 

entendimento dúbio da informação. Ou seja, a leitora que 

seguir a dieta perderá, de fato, 4 quilos em 15 dias, ou 5 

quilos em 21 dias.  

Como se verifica na tabela  Apêndice 1 e 2, os 

títulos são compostos, de forma expressiva, pela 

estruturação de apresentação-expositiva, utilizando o 

recurso de Dois-Pontos para isso. Também pode-se 

perceber a semelhança entre o sentido aproximado 

mesmo quando as informações são diferentes, quase 

como títulos sinônimos. Por exemplo, edição da Boa 

Forma 

concomitante à edição 

de abril

meno

equiparada, trazendo um elemento central que promete o 

emagrecimento antes dos dois pontos, seguido de uma 

explicação funcional do modo de emagrecimento. 

Ainda quanto às estruturas de linguagem da Boa 

Forma, 

elementos trazidos nas matérias, indicando as ações ou 

resultados. A construção comunicacional e estrutural das 

proposições incide que o leitor de fato encontrará tais 

pontos e quantidades sem abandonar o recurso retórico 

da chamada, que instiga o leitor a descobrir ou querer 

descobrir quais seriam os 12 passos para ficar mais feliz 

com o seu corpo. Ou seja, não são dadas pistas do que, de 

fato, o leitor encontrará nas matérias, podendo ser dos 

mais superficiais e comuns aspectos sobre alimentação, 

até artigos e novas pesquisas desenvolvidas no âmbito 

nutricional.  

Porém, observa-se que, nas capas analisadas, 

mais do que seguir uma padronização ou estilo 

característico do ato de dar título à matéria, há uma 

efetiva combinação de elementos recorrentes, sem 

grandes variações de modelação, de conteúdo e, até 

mesmo, de apuração jornalística. Muitas vezes, 

assemelhando-se a uma reprodução em escala produtiva. 

Julho

Magra em 5 minutos: o treino funcional power que queima por 48h

Sophie Charlotte: corpo definido pelo ballet

Dieta flex: -4kg em 30 dias: é só reduzir a carne do cardápio

Partiu esteira. Planos para secar, tonificar e correr melhor

Pele perfeita: peelings que combatem a acne, cravos e manchas.

Agosto

Cintura fina em um pulo: como incluir a corda no treino e queimar muito

Estratégias e alimentos que derretem a gordura abdominal

SOS beleza: truques express para salvar o look achados na farmácia

Tainá Muller: os segredos que mantém o corpo da atriz magro (e o cabelo lindo)

Circuito em dupla, resultado em dobro: -500 calorias em 30 minutos.

Ganhe mais músculos com a dieta do ovo. É fácil e ainda emagrece

Setembro

Barriga TOP: o treino da australiana responsável pelos antes e depois mais incríveis 

Beleza: o que está faltando para o seu cabelo crescer mais forte e com brilho

Gisele não é só genética boa, não. As escolhas saudáveis da musa que cabem na sua rotina

A verdade sobre o detox

Keep calm and enxugue 4kg (ou mais) em um mês: dieta do cortisol e acabe com o stress.

Outubro

menos 10kg com o desafio verão: circuito acelerado, resultados rápidos

Cardápio fácil para detonar a gordura

receitas com abacate: ele sacia, desinflama e ajuda a emagrecer

Fernanda Souza: o treino de muay Thay que secou o corpo da atriz 

As estratégias para não engordar depois do casamento

Especial abdômen: trinque a barriga com nossa série de pranchas

Novembro

Vai dar praia! Série power que seca e tonifica sem academia

Opções magrinhas de jantar (prontas em 15 minutos)

Biquíni: se jogue no mix de estampas

Monte sua pizza fit: integral; sem glúten; com biomassa

Fernanda Lima: as novas estratégias dela para manter este corpão aos 38 anos

Dieta em circuito: acelera o metabolismo, equilibra  os hormônios e queima muito mais!

Operação salva-vidas: Top 40 lançamentos de beleza para o verão

Os últimos tratamentos para congelar gordura

Dezembro

Perca 4kg em um mês alternando detox e cardápio funcional

Treinos de apenas 4 exercícios

Camila Queiroz: segredos de beleza da atriz

Receitas de natal sem glúten

Realize os seus desejos! Como usar o aparelho mais power da academia para emagrecer e definir

Por que a sua dieta não está funcionando. Uma pista: é coisa da sua cabeça

Da praia às festas: tudo que você precisa saber (e vestir) para ficar linda neste verão!
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Ou seja, os títulos ou chamadas são em sua essência 

copiados e minimamente alterados, geralmente havendo 

troca de números ou nome de personagens apresentados, 

como por exemplos nas edições de outubro e novembro, 

em que verifica-

tantemente. 

Doravante, as chamadas estampadas nas capas 

analisadas acabam por manifestar uma linha direta da 

perda da composição jornalística ou, ainda, do intuito 

criativo, caindo num discurso mecanizado e, 

supostamente, eficiente quanto à atração de leitores, logo 

que se considera o viés mercadológico e capitalista na 

aquisição dos métodos de produção de notícias.  

 A análise permite identificar a ruptura na 

essência do jornalismo, logo que averigua-se uma 

padronização além das estruturas teóricas estabelecidas à 

prática profissional e que, subentende-se, confere 

precariedade ao fazer jornalístico. Se as bases da pirâmide 

invertida, lead e títulos com verbos infinitivos permitem 

ao profissional uma hegemonização benéfica à produção, 

dando identidade e regimento à apuração e construção 

discursiva (BELTRÃO, 2006), a repetição de termos, 

replicação de frases e terminologias, bem como matérias 

bastante semelhantes em forma e conteúdo acabam por 

transgredir a funcionalidade e colocam em questão o 

comprometimento sócio-profissional dos veículos 

reverberando uma superficialidade categórica. 

A estruturação das chamadas refere-se à uma 

apropriação performática das proposições, ou seja, 

                                            
4
 Apenas 58% dos brasileiros acessam ou possuem meios de acessos à 

internet. Dados disponíveis em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/ 

números, dias, quilos e o conceito central de 

emagrecimento presentes. Em poucas variações, nota-se 

apenas mudança de sintaxe nas chamadas, em que 

elementos trocam de lugar dando maior ou menor ênfase 

aos elementos, modalizando o sentido do título, mas 

trabalhando com os mesmos recursos lexicais . Por 

Perca 4kg em um 

chamada, porém na edição 349 o foco sobressai a 

quantidade de quilos eliminados, já na edição 350, o foco 

recaí sobre o próprio alimento.  

Como apontado por Xavier (2013, p. 89): 

O hipertexto ocupa-se de uma maneira própria de dispor, 

compor e superpor, entrelaçadamente, em uma mesma 

plataforma enunciativa, os recursos semióticos de natureza 

linguística e não-linguística -, fato este que o torna 

distinto da escrita alfabética, ainda que dependente e 

profundamente nela enraizado.  

 
Mas deve-se pensar a multimodalidade e 

tecnologia para além das telas interativas e realidades 

aumentadas, sendo a técnica da escrita e sua construção 

como linguagem por codificação como tecnologia. Não 

obstante, considera-se que as revistas impressas são mais 

acessíveis e amplamente conhecidas do que as leituras 

digitais ou aparatos digitais, logo que a realidade nos 

imprime dados em que quase 40% da população brasileira 

ainda não tem acesso à internet
4
. 

Portanto, a linguagem, que estrutura-se de 

elementos multimodais e polifônicos, não deve ser 

analisada de forma isolada, com isonomia da esfera social 

pesquisa-e-inovacao/noticia/2016-09/pesquisa-mostra-que-58-da-

populacao-brasileira-usam-internet>. Acessado em 30/03/2017. 
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e do ambiente em que se manifesta, sendo regida também 

por influências do espaço digital, que geram diferentes 

formas de emissão, configuração e conexão (LEMOS, 

2015) e se refletem na linguagem e expressão individual 

ou coletiva. 

 

Considerações finais 

Considerando o papel de atração, apresentação e 

representação da matéria ao público, a análise dos títulos 

da revista Boa Forma permite que haja uma identificação 

quanto aos padrões adotados e pouco debatidos das 

práticas discursivas jornalísticas. Ainda que na atuação 

do profissional, determinados códigos sejam seguidos a 

fim de organizar, sistematizar e facilitar a apuração e 

produção jornalística, corre-se o risco de recair sobre uma 

mecanização e reprodução de conteúdos. A aproximação 

não apenas ocorre, como também assemelha-se a um 

reaproveitamento de títulos e chamadas, deixando de lado 

os critérios criativos e valorativos do jornalista.  

Os meios de comunicação caminham junto com o 

desenvolvimento social, numa esfera dúbia de apresentar 

a realidade ao público, bem como criá-la e moldá-la. 

Ainda que as mudanças comportamentais sociais fizeram 

inquestionável a necessidade da mídia também se adaptar 

à nova leitora, através da análise realizada obtêm-se 

dados que permitem identificar estruturas textuais 

empregadas na produção das chamadas da Boa Forma e 

que compreendem uma sistematização de produção que 

tange ao não-fazer jornalístico. A modelagem de título 

Eixo central: 

 e não evidencia maior legibilidade ou 

informatividade ao leitor. Logo, caracteriza que o padrão 

de chamada é adotado em prol de uma produção 

mecanizada que, por fim, cerceia a criatividade esperada 

em um título jornalístico. Tanto em termos quantitativos 

quanto qualitativos a análise realizada permite uma 

evidenciação quanto à operacionalização da criação 

textual e discursiva, compreendendo os discursos como 

carregados de sentidos e significações.  

Pensar a construção textual é, também, pensar 

sobre os rumos e adaptações jornalísticas. O jornalismo 

web, as novas ferramentas de informação e o 

ciberjornalismo trazem à margem os afazeres criativos do 

profissional. Mas deve-se considerar que assim como a 

linguagem ou o texto são, em essência, a extensão do 

jornalista, eles também são tecnologias que se remoldam 

e transmutam, havendo a necessidade da criação e 

variedade textual acompanharem essas modificações.  

Quando repensamos a profissão em sua 

adaptação aos novos meios digitais, permeados de novas 

tecnologias, multiletramentos, multimodalidades e 

aparatos técnicos esquecemos, por vezes, que a escrita é, 

essencialmente, uma tecnologia assim como uma técnica 

(CUPANI, 2004). A metalinguística traz à luz a necessidade 

de se pensar comunicação social como técnica e como 

tecnologia em constante movimento sistêmico, guiando-

se pelo fluxo social, irrefutavelmente a ser aprimorado. 

Sendo, portanto, a criatividade e a necessidade de tornar 

atrativa e sagaz a (re)construção da linguagem também 

para os meios não digitais, como as revistas impressas. 

Também considera-se que a multimídia permeia o 

jornalismo em múltiplas esferas, desde a produção até a 

entrega do conteúdo, com fotos, vídeos, sons, programas 

de edição, diagramação e até mesmo a linguagem 

empregada às diversas formas de letramento. Assim, a 

atenção às práticas profissionais não deve se findar nas 
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promessas dos rumos jornalístico, apontado, por vezes, 

como unidirecional à web.  
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Resumo: O projeto Jornalismo Alternativo na Era Digital estuda a 

produção jornalística a partir da internet e busca entender de que 

maneira esta tecnologia modifica a práxis do jornalismo alternativo, 

no Brasil. Este trabalho se dedica ao estudo de caso da Pública  

agência de reportagem e jornalismo investigativo, que se enquadra na 

proposta conceitual adotada pelo projeto, com base em Downing 

(2002), Kucinski (1991) e Oliveira (2009), que entendem jornalismo 

alternativo como: práticas alternativas sobre o modo de fazer e se 

consideram os mecanismos de financiamento e os fins não lucrativos, 

que determinam o grau de liberdade editorial, e se as temáticas que 

se propõem a apresentar não são tratadas na mídia convencional. A 

segunda etapa trouxe análise documental e de conteúdo e o recorte é 

de 13 de junho a 13 de julho de 2016 e o monitoramento diário. 

Entrevistamos, também, a coordenadora de comunicação da Agência 

Pública, Marina Dias, para compreender o processo de produção, 

planejamento e o modelo de trabalho e financiamento adotado pelo 

veículo. A hipótese norteadora intenta afirmar que a Pública apresenta 

um contraponto ao jornalismo praticado pela atual produção realizada 

pelo maistream, abrindo espaço para reportagens investigativas e 

favorecendo o debate, sinalizando o seu viés contra hegemônico.  Os 

resultados levam a crer, que a Pública se constitui como um veículo 

alternativo, pois traz à tona temas que a mídia convencional não dá 

visibilidade. 

 

Palavras-chave: Jornalismo alternativo; Agência Pública; Jornalismo 

digital; Pesquisa; Uninter. 

 

Abstract: The Project Alternative Journalism in the Digital Age), which 

results this paper, aims to study the journalistic production from the 

agency) case study. Alternative journalism historically is characterized 

by its differentiation in relation to the commercial means, considering 

from the facts selection that will be reported to content distribution 

mechanisms. Firstly, options were chosen from seemingly journalistic 

with alternative potential, cataloging them from an exploratory 

analysis (CARVALHO et al., 2015) 74 Brazilian sites were evaluated in 

                                            
1
Graduanda de jornalismo (3º ano). Pesquisadora no Grupo de Estudos 

Jornalismo Alternativo na Era Digital do Centro Universitário 

Internacional (Uninter). 
2
Orientador do trabalho. Doutor pela Unesp e mestre em Sociologia pela 

Universidade Federal do Paraná. Possui pós-graduação (lato sensu) em 

this first phase. Based on Downing (2002), Kucinski (1991) and Oliveira 

(2009), who defined alternative journalism as alternative practices on 

the way of doing and considering each other, were selected 28 sites 

that fit the conceptual proposal adopted by the project. Financing 

mechanisms and non-profit purposes, which determine the degree of 

editorial freedom and the themes that propose to present themes not 

treated in conventional media. The second step brought content and 

documental analysis with monitoring daily during Thirty days of 

communication from the Public Agency, Marina Dias, in order to 

understand the production process, planning; the model of work and 

financing adopted by the vehicle. The hypothesis guideline attempts to 

say that the Agência Pública presents a counterpoint to journalism 

practiced by current production carried out by mainstream, opening 

space for investigative reports and favoring the debate, signaling your 

bias anti-hegemonic. It is believed that the vehicle, as alternative press, 

offers possibilities to give voice to what the conventional media hide 

from society through its human rights publications. The results lead 

one to believe that Public is na alternative vehicle because it brings up 

themes that conventional media does not give visibilit. 

 

Keywords: Alternative journalism; Public Agency; Journalism digital; 

Research; Uninter 

 

Introdução 

O projeto Jornalismo Alternativo na era digital do 

qual resulta este trabalho tem como objetivo estudar a 

produção jornalística a partir da internet e de que maneira   

esta tecnologia modifica a práxis do jornalismo 

alternativo, no Brasil. A partir do caso analisado, 

observamos a reprodução de elementos consolidados para 

a produção da notícia, como os critérios de objetividade, 

princípios éticos e estruturação do texto. No que diz 

respeito ao conteúdo, verifica-se, na maior parte dos 

casos, a coexistência da temática alternativa e do ativismo 

para a seleção de fatos, das fontes e na abordagem dos 

temas tratados. 

O jornalismo alternativo historicamente se 

caracteriza pela sua diferenciação em relação aos meios 

comerciais, considerando desde a seleção de fatos que 

Comunicação, Cultura e Arte pela Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (2013) e graduação em Comunicação Social com habilitação 

em Jornalismo pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (2001). 

Coordenador do curso de Jornalismo do Centro Universitário 

Internacional Uninter. 
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serão noticiados até os mecanismos de distribuição dos 

conteúdos. A potencialização da capacidade produtiva e de 

difusão segmentada é um fator favorável a este tipo de 

jornalismo, que permite aos mais entusiastas afirmar que 

vivemos uma reformulação significativa no jornalismo 

cujas referências hegemônicas são aquelas constituídas 

quase que exclusivamente por um tipo de negócio com 

vistas ao lucro ou atendimento dos interesses de uma elite 

econômica. 

No trabalho que se apresenta, trazemos alguns 

dos resultados obtidos em uma pesquisa que vem sendo 

desenvolvida desde o primeiro semestre de 2016. 

Primeiramente, levantou-se opções de sites 

aparentemente jornalísticos com potencial alternativo, 

catalogando-os a partir de uma análise exploratória 

(CARVALHO et al., 2015). 

Nessa primeira fase, iniciada no dia 15 de abril 

de 2016 e parcialmente concluída no dia 13 de julho de 

2016, selecionamos a Agência Pública, que se enquadrav 

na proposta conceitual adotada pelo projeto, com base em 

Downing (2002), Kucinski (1991) e Oliveira (2009). Em 

linhas gerais, compreendemos que o jornalismo 

alternativo é uma atividade cujo profissionalismo faz 

parte do processo de produção. Nesse caso, pode-se 

considerar práticas alternativas sobre o modo de fazer. 

Também se consideram os mecanismos de financiamento 

e os fins não lucrativos, que determinam o grau de 

liberdade editorial e as temáticas contra hegemônicas3 

abordadas pelos veículos e que se propõem a apresentar 

temas não tratados na mídia convencional. A segunda 

etapa consistiu na realização de análise documental e de 

                                            
3 A partir do conceito gramisciano de hegemonia. Ver Gramsci (1976). 

conteúdo do site, a partir de um monitoramento diário 

realizado entre os dias 13 de junho e 13 de julho de 2016. 

Este trabalho, apresenta uma parte dos resultados obtidos 

nesta etapa do projeto, procurando cruzar as 

proximidades e afastamentos das produções no  site. 

A hipótese norteadora se situa em poder afirmar 

que a Agência Pública apresenta um contraponto ao 

jornalismo praticado pela atual produção realizada pela 

imprensa convencional, abrindo espaço para reportagens 

investigativas e favorecendo o debate, sinalizando o seu 

viés contra hegemônico. Acredita-se que o veículo, como 

imprensa alternativa, oferece possibilidades de dar voz 

àquilo que a mídia convencional oculta da sociedade por 

meio de suas publicações pautadas nos direitos humanos. 

Esse modelo adotado pela Pública pode apontar caminhos 

alternativos para os modelos tradicionais de jornalismo no 

País e mostrar que é possível produzir conteúdo 

aprofundado e crítico com qualidade. 

Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa 

em andament nalismo alternativo na era 

 desenvolvido por doutores, mestrandos, 

estudantes de graduação e graduados, no Centro 

Universitário Internacional (Uninter). Para a pesquisa, 

contamos com o apoio financeiro por meio do pagamento 

de uma bolsa do Programa de Iniciação Científica (PIC) da 

instituição. 

 

Procedimentos Metodológicos 

O estudo realizado adotou procedimentos de 

análise documental e de conteúdo. Consideramos a 

consulta ao site e aos seus conteúdos como um 
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procedimento que inclui a busca e a catalogação de 

informações, conforme Moreira (2005). No caso da análise 

de conteúdo, utilizamos um procedimento que permitisse 

a quantificação de dados considerando a técnica de análise 

categorial (FONSECA JUNIOR, 2005). Nesse sentido, a 

intenção não era qualificar os resultados, mas obter 

informações que pudessem ser utilizadas para fins 

comparativos. 

Antes do início da coleta, foram realizadas 

reuniões de orientação nas quais foram debatidos 

procedimentos metodológicos e definidas as diretrizes 

para o trabalho. O pesquisadore deveria acessar o site da 

Pública por 30 dias consecutivos, em turnos variados. No 

primeiro dia acessava-se pela manhã, no segundo à tarde, 

no terceiro à noite e assim sucessivamente, incluindo 

finais de semana. O objetivo era possibilitar uma 

abrangência aleatória para as coletas a fim de evitar 

resultados distorcidos por questões como postagens de 

jornalistas que atuam em apenas um dos períodos ou 

postagens com temáticas definidas por período. 

Para cada dia uma postagem, disposta em 

destaque na home, deveria ser analisada, observando 42 

aspectos, divididos entre propriedades informativas, 

recursos textuais, recursos visuais e recursos em áudio. 

Caso o conteúdo estivesse repetido em relação ao dia 

anterior, o pesquisador deveria se ater ao destaque 

secundário ou equivalente, privilegiando a atualidade do 

texto. A terceira opção em caso de repetição seria a lista 

de últimas notícias, caso houvesse, ou abas disponíveis na 

home. Por fim, caso todos os textos se mantivessem os 

mesmos no próximo turno de coleta, o pesquisador 

deveria repetir os dados do dia anterior. 

Um pré-teste foi realizado uma semana antes da 

pesquisa começar a fim de identificar possíveis falhas ou 

inconsistências na planilha e o tempo médio para realizar 

a tarefa. Os elementos dispostos na planilha e que 

deveriam ser analisados em cada um dos textos foram os 

seguintes: 

Propriedades informativas: Caracteres, Editoria, 

Temática, Gênero Jornalístico, Estilo textual, Tipos de 

fontes (oficiais, oficiosas, testemunhais e especialistas), e 

obtenção de dados (primários e secundários). 

Recursos textuais: Existência de lead, intertítulos, 

negritos, links internos, links exter- nos, tags, gravata, 

posts relacionadas, espaço para comentários, proposição 

de ação, origem e autoria do conteúdo e algum outro 

elemento textual a ser considerado. 

Recursos visuais: Existência de fotos, vídeos, 

plataforma para vídeo, uso de infográficos, prints e 

ilustrações, além de origem e autoria dos conteúdos. 

Recursos em áudio: Existência de conteúdo 

exclusivo em áudio, plataforma para áudio, origem e 

autoria. 

Além desses dados, também foram anotados o 

título do post, a disposição na home no momento da 

análise, o link da postagem, o dia e hora da postagem e 

o dia e hora da visualização. Considerou-se importante 

essa diferenciação, pois as páginas são dinâmicas e os 

conteúdos mudam de lugar frequentemente. Além desses 

itens, também foram feitas anotações (no campo notas 

da planilha) sobre questões que chamaram atenção para 

serem observados em outro momento. Essas anotações 

tiveram a missão de funcionar como um diário de campo. 

Para garantir a aproximação conceitual e o 

preenchimento correto, além da orientação em reunião, a 
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planilha também trazia notas explicativas para cada item 

e foi montado um chat no Facebook onde era possível tirar 

dúvidas rápidas. 

Por fim, o preenchimento também foi monitorado 

diariamente pelo orientador e revisões eram feitas a cada 

final de semana para garantir que houvesse rigor no 

trabalho. Esta etapa foi considerada fundamental para 

evitar que os dados fossem invalidados ou que o 

preenchimento tivesse ocorrido diferentemente entre os 

pesquisadores, de modo que não fosse possível fazer 

relações entre os sites. 

Para enriquecer esta pesquisa, foram realizadas 

entrevistas em profundidade e observação participante 

com visita à redação da Agência Pública, com sede em 

São Paulo no dia 14 de julho de 2016, tendo em vista os 

procedimentos aplicados sobre as publicações aqui 

estudadas. A análise é baseada no modo de sustentação 

do veículo e nas temáticas de suas publicações, 

observando também a autoria dos textos, as fontes 

consultadas e origem dos recursos visuais. 

 

O jornalismo da Agência Pública 

O jornalismo praticado em ambiente digital abre 

espaço para que as narrativas sejam contadas de 

maneiras novas, com recursos tecnológicos aliados à 

informação, para tanto é necessário compreender os 

impactos que o jornalismo vem sofrendo ao longo de duas 

décadas e meia sob a influência da internet. Nesse 

sentido, queremos entender, de que maneira é praticado 

o jornalismo feito pela Pública que parece estar utilizando 

dos recursos tecnológicos a favor do jornalismo 

alternativo, ou seja, aquele jornalismo que media as 

causas sociais, estimula o debate público e aproveita a 

plataforma digital para acirrar pautas democráticas. A 

internet permite novas possibilidades para que o 

jornalismo alternativo ganhe relevância e proximidade ao 

leitor por meio de uma acessibilidade democrática e 

colaborativa além de diminuir significativamente os 

custos de produção, publicação e distribuição de conteúdo. 

Portanto, o meio digital proporciona uma comunicação 

distinta aos meios convencionais como televisão, rádio, 

cinema, jornal e revistas. 

De acordo com Schwingel (2012), as narrativas 

multimídia e a convergência das redações modificaram a 

produção das notícias e abriu espaço para o surgimento de 

novos modelos de negócios, diferenciando algumas 

características peculiares ao jornalismo convencional. 

Desse modo, a autora define jornalismo digital como: 

 

modalidade jornalística no ciberespaço fundamentada pela 

utilização de sistemas automatizados de produção de 

conteúdos que possibilitam a composição de narrativas 

hipertextuais, multimídias e interativas. Seu processo de 

produção contempla a atualização contínua, o 

armazenamento e recuperação de conteúdos e a liberdade 

narrativa com a flexibilização dos limites de tempo e espaço 

e com a possibilidade de incorporar o usuário nas etapas de 

produção. Os sistemas de gerenciamento e publicação de 

conteúdos são vinculados a bancos de dados relacionais e 

complexos. (SCHWINGEL, 2012; p. 37). 

 

Uma das características da atividade jornalística 

é a capacidade de lidar com suas narrativas. A Pública  

agência de reportagem e jornalismo investigativo  vem 

desenvolvendo desde o seu início uma proposta inovadora 

na forma de narrar e distribuir seu conteúdo. Os textos 

são escritos para a plataforma online e as reportagens 

ganham múltiplas formas como vídeos e imagens, 

infografia e HQs, como a elaborada para contar as 

dificuldades de um grupo de imigrantes haitianos em São 
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Paulo4. Suas agendas apontam para as causas sociais, 

direitos humanos e a reportagem investigativa é o seu 

ponto de partida. De acordo com Natalia Viana5, uma das 

Segundo Viana (2016), a agência visa o fortalecimento do 

direito à informação, qualificação do debate democrático 

e para promoção dos direitos humanos. 

Trata-se de uma agência de jornalismo 

investigativo independente de grupos econômicos e 

políticos, sem fins lucrativos e não estão ligados aos 

grandes veículos de comunicação. O site brasileiro sediado 

em São Paulo (capital), deu início às suas ativida- des no 

dia 15 de março de 2011 pelas jornalistas Marina Amaral 

e Natalia Viana. Atualmente mantém uma equipe de vinte 

profissionais que atuam no eixo Rio de Janeiro, Brasília, 

São Paulo, Belo Horizonte e, eventualmente, no Amazonas. 

Além das reportagens aprofundadas, a agência abre 

espaço para incubação de novas iniciativas e bolsas de 

reportagem para o jornalismo independente no Brasil e 

América Latina, com a fundação da Casa Pública5 cujo 

objetivo é fortalecer a produção de conteúdos 

aprofundados, pautados pelo interesse público 

estimulando as novas iniciativas que surgem no País que 

se propõem a produzir jornalismo fora da tradicional 

indústria de notícia. A Casa Pública conta com o apoio da 

Fundação Ford, Oak Foundation, Porticus e Open Society 

Foundations. 

                                            
4 
http://apublica.org/2016/06/hq-o-haiti-e-aqui/ 

5 A Casa Pública é um centro para produção, fomento, discussão 

e apoio ao jornalismo independente e inovador no Brasil e na 

América Latina. 
6 www.apublica.org 

O site Agência Pública6 está hospedado em uma 

moderna plataforma responsiva, com espaço para 

interações com o leitor, conectada às redes sociais, com 

uma tela dinâmica que se adapta a todos os formatos de 

tela, smartphones, laptops, tablets, etc. O 

se justifica pela proposta do grupo em atuar em parceria 

com 60 organizações nacionais e internacionais. Dias 

(2016) afirma que como produtora de conteúdo, seu 

objetivo é ter suas reportagens republicadas por veículos 

de comunicação, que incluem El País Brasil, Uol, Folha de 

São Paulo e Valor Econômico. Todo o conteúdo é 

disponibilizado gratuitamente no site da agência e pode ser 

reproduzido livremente. Segundo Marina Dias (2016)7, as 

reportagens da Pública podem ter os títulos e intertítulos 

alterados para adequar o conteúdo ao estilo do veículo. O 

conteúdo não pode ser cortado, reduzido ou editado e nem 

retirado do contexto. 

Todas as reproduções devem incluir o nome da 

Pública e do autor dando destaque, na parte superior dos 

textos. Até mesmo  textos que editamos de parceiros 

internacio

o link para o site da agência. No caso de impressos, deve 

conter o site da Pública. 

Todos os tweets8 sobre matérias republicadas 

devem conter a menção @agenciapublica e as menções no 

Facebook9  devem linkar para a página do veículo. As 

reportagens não podem ser revendidas e as fotos só 

podem ser republicadas com as reportagens e os devidos 

créditos. O site é esteticamente claro, utiliza tonalidades 

7
 Marina Dias é Coordenadora de Comunicação da Agência Pública. 

Entrevista concedida na sede da agência, em São Paulo no dia 14 

de julho de 2016. 
8 https://twitter.com/agenciapublica 
9 https://www.facebook.com/agenciapublica/ 

https://www.facebook.com/agenciapublica/
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básicas como o preto, laranja e branco. No topo da página 

estão dispostos os menus: reportagens; especiais; truco no 

congresso; da redação; casa pública; quem somos e a 

versão do site em inglês. 

As reportagens em destaque são três e ficam 

dispostas do lado esquerdo da tela inicial. Logo abaixo 

 O leitor pode interagir com o 

veículo por meio de comentários no site, há espaço para 

isso. Fóruns e debates são propostos por intermédio do 

Facebook e transmissões ao vivo. Os conteúdos produzidos 

pela agência são disponibilizados ao leitor sem 

necessidade de assinaturas. Há espaço para assinar a 

newsletter. 

Os recursos para sustentação da Pública são 

provenientes das fundações internacionais e de 

financiamento coletivo, crowdfunding10. Segundo Viana 

(2016), o que inspirou o começo desse trabalho na agência 

foram alguns modelos sem fins lucrativos que já existiam 

na América Latina e Estados Unidos e que ela conheceu 

quando fazia mestrado em Londres. 

De acordo com Dias (2016), o financiamento 

segue um planejamento elaborado por Natalia Viana e 

Marina Amaral, que desenvolvem um projeto de 

reportagem para captação de recursos a ser apresentado 

às fundações. Atualmente, a Pública conta com o 

financiamento da Fundação Ford, Open Society, Porticus 

(é nova e financia somente a Casa Pública), Instituto Lafer 

(financia o Truco no Congresso) e a OaK. As condições para 

que um projeto seja financiado depende do propósito da 

                                            
10

Segundo Marina Dias, é feito a cada dois anos e financia projetos 

bem específicos como a reportagem pública que, a cada cinco mil 

reais arrecadados, uma reportagem era financiada. 

fundação. Segundo Dias (2016), um exemplo disso é a 

Open Society, que escolhe investir em projetos voltados 

 

ordenadora relatou em 

entrevista que as fundações não pautam a agência, os 

projetos são apresentados com a temática já definida pela 

Pública, mas precisa ser voltado para as questões de 

segurança. 

A questão salarial dos repórteres da agência está 

alocada nos projetos, ou seja, os salários dos jornalistas 

estão incluídos nos recursos liberados pelas fundações. Os 

jornalistas são autônomos e contratados para desenvolver 

determinado projeto que geralmente tem a duração de 

doze a quinze meses. Ao apresentar o orçamento para as 

fundações, a Pública já considera o valor dos salários dos 

repórteres. E tanto, não têm 

vínculo empregatício com a agência. Segundo Dias (2016), 

essa é uma questão que as diretoras querem regularizar 

na agência. 

A Pública atualmente conta com 159.878 curtidas 

na página do Facebook e no Twitter 90, 3 mil seguidores. 

uma matéria vai para as redes sociais significa que já foi 

checada pelas editoras da agência. 

Os temas mais comuns tratados pela Agência 

Pública são os relacionados a direitos humanos. Além 

deste, outros temas norteiam o trabalho e constituem uma 

editoria ou sessão do site. São eles Reportagens, Especiais, 

Olimpíada, Truco no Congresso e Casa Pública. 
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Recentemente foi lançado o especial transmídia11 sobre as 

famílias que perderam suas casas para dar lugar às obras 

da Olimpíada. O ritmo de produção não segue a lógica 

comum dos veículos de comunicação tradicionais. 

A agência não trata de notícias factuais, mas opta em 

priorizar temas aprofundados como as reportagens, 

correspondendo a 46, 7%, como mostra a classificação no 

gráfico a seguir. 
 

Gráfico 1  Gêneros jornalísticos predominantes 

Fonte: Agência Pública. Elaboração própria 

 

Nos meses de junho e julho de 2016, encontra-se 

uma média de três a quatro publicações semanais. A 

produção de conteúdo da Pública é mais lenta, 73,3% são 

reportagens aprofundadas, com várias fontes consultadas, 

dando voz a todos os lados da história, o que configura o 

estilo analítico do seu conteúdo, pautando elementos de 

interesse público, causas sociais, direitos humanos e 

segurança pública. 

                                            
11 Transmídia é uma forma de contar histórias que estende partes de 

uma narrativa em diferentes platafor- mas. Estas partes, separadas, 

 

Gráfico 2  Estilo narrativo das postagens 

Fonte: Agência Pública (2016) Elaboração própria 

 

 

No período dos meses de junho e julho de 2016, 

teve ênfase na Pública a editoria Truco no Congresso, 

correspondendo a 46% das publicações. 

 

Gráfico 3  Postagens conforme editoria do site 

 

Fonte: Agência Pública (2016). Elaboração própria 

 

As publicações cuja temática envolvem política, 

corresponderam a 60%, con- forme mostra os gráficos 

abaixo. 

mas relacionadas, compõem uma história coesa. Os jornalistas estão 

apro- veitando este recurso para tornar suas investigações mais 

transparentes. 



 

59 

 

Gráfico 4  Temática das postagens 

 

Fonte: Agência Pública. Elaboração própria 

 

Para os objetivos desta pesquisa, realizou-se a 

classificação das fontes em 4 tipos: oficiais, oficiosas, 

testemunhais e especialistas. A partir da análise das 

reportagens qualificou-se o discurso do veículo quanto ao 

número de fontes consultadas para cada material 

produzido. Segundo Dias (2016), a Pública conversa com 

muitos especialistas, pesquisa

 classificação contribui para tornar a 

análise mais objetiva, de modo que possamos indicar o 

processo de construção das reportagens desenvolvido pelo 

jornalista. 

Gráfico 5  Tipos de fontes consultadas 

Fonte: Agência Pública (2016). Elaboração própria 

 

Como se pode observar no gráfico acima, há uma 

disposição em reconhecer todas as fontes para a produção 

das reportagens, inclusive, nas matérias analisadas, o 

jornalista cita o contato com os representantes 

consultados. Isso demonstra a aparente preocupação da 

Pública com o princípio básico para a ética profissional 

jornalística, no caso, dando direito ao contraditório. 

Outro fator que se destaca nesta análise é a 

origem interna do conteúdo produzido pela Pública e 

representa 93,3%. Isso significa que as reportagens 

produzidas pela agência e os seus textos são autorais. Isso 

vai ao encontro da proposta do veículo em ser uma 

agência que produz conteúdos aprofundados para serem 

republicados por outros veículos. 

Gráfico 6  Origem dos textos 

 

Fonte: Agência Pública (2016) Elaboração própria 

 

Os textos das reportagens são assinados, na sua 

grande maioria, por repórteres da Pública. 
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Gráfico 7  Autoria da postagem (textos) 

 Fonte: Agência Pública (2016) 

 

A proposta inovadora que a Agência Pública se 

propõem a apresentar, se confirma na multiplicidade de 

recursos utilizados para narrar um fato. Ramonet (2013) 

sinaliza para o novo papel que as mídias digitais 

desempenham associado a formação profissional 

jornalística que se depara com novos saberes profissionais 

e de formação: 

 

Também estamos diante de uma ocasião excepcional para 

a nova geração de jornalistas. Primeiro, porque os 

jornalistas nunca tiveram uma formação tão boa como a 

de agora, haja vista que por muito tempo os profissionais 

se for- maram de maneira selvagem, como autodidatas. 

Hoje, os jornalistas e comu- nicadores frequentam as 

universidades. As gerações dos últimos quinze ou vinte 

anos tem a melhor formação da história do jornalismo. 

Segundo, as fer- ramentas tecnológicas permitem que um 

grupo de jovens jornalistas seja capaz de se organizar com 

poucos recursos, podendo, assim, criar novos veículos de 

comunicação, jornais etc. (RAMONET, 2013, p. 90). 

 

Na figura a seguir é possível observar como o 

veículo explora as alternativas que a tecnologia e a 

internet proporcionam ao jornalismo para produzir 

reportagens por meio de ferramentas de áudio, vídeo, 

imagens e ilustrações. 

 

Gráfico 8  Recursos visuais utilizados 

Fonte: Agência Pública (2016) 

 

Conforme mencionou Ramonet (2013), sobre a 

capacidade dos jornalistas em se adaptar e utilizar as 

ferramentas tecnológicas, confirma-se no perfil do 

jornalista da Pública, que demonstram ter domínio desses 

recursos, pois conforme mostra o gráfico abaixo, 63,3% 

dos recursos visuais da agência tem origem interna. 

 

Gráfico 9  Origem dos conteúdos (recursos visuais) 

Fonte: Agência Pública (2016) Elaboração própria 

 

Considerações finais 

O conceito de jornalismo alternativo, para ser 

compreendido de modo claro, imprime algumas 
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características fundamentais, tais como o 

profissionalismo no processo de produção, considera os 

modos de financiamento que determinam o nível de 

liberdade editorial e as temáticas contra hegemônicas 

abordadas pelos veículos com a apresentação de temas 

não tratados pela mídia convencional. 

Com base nas análises foi possível verificar que a 

Agência Pública apresenta uma vocação alternativa, pela 

proposta de oposição à ordem. Afinal, os teores de suas 

publicações não são veiculados pela grande imprensa e 

propõe uma percepção crítica sobre o uso de recursos 

públicos e pauta as questões sociais e direitos humanos. 

Portanto, entendemos que identificamos a 

Agência Pública como um site com potencial alternativo e 

que pode ser classificada como jornalismo alternativo de 

fato. Esta afirmação se complementa a partir dos métodos 

de pesquisa empregados, como entrevistas em 

profundidade, observação participante e análise dos 

conteúdos publicados. Na mais otimista das hipóteses, é 

possível afirmar que estas alternativas apontam novos 

rumos para o jornalismo contemporâneo. As iniciativas 

desenvolvidas pela Pública, indicam tendências para o 

jornalismo e estão representando uma saída para a 

profissão no cenário de crise atual. 
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Analisa as narrativas comunicativas em diferentes 

plataformas e suas transformações a partir do uso de 

tecnologias. A relação entre a produção no campo da 

comunicação e a cultura digital e seus efeitos no 

consumo. As investigações associadas a essa linha de 

pesquisa analisam aspectos ligados ao comportamento do 

público e sobre sua relação com os meios de comunicação 

e com marcas, ideias e produtos na atualidade, 

procurando traçar relações históricas.
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Resumo: O objetivo deste estudo é mapear a utilização da rede social 

Facebook em empresas brasileiras do Ramo Funerário e analisar 

formas de publicidade e marketing digital. Trata-se de um estudo 

quantitativo descritivo no qual foi utilizada amostra composta por 

publicações na rede social realizadas pelas principais empresas 

funerárias sediadas no Brasil em 2016. O estudo também traz um 

levantamento de diversas ferramentas e geração de conteúdos que 

possibilitam a presença destas empresas no cotidiano das pessoas, 

através de reflexos positivos da personalização e do fortalecimento do 

relacionamento com os clientes. 

 

Palavras-chave: Mídias sociais, Facebook, Marketing Digital, Geração 

de Conteúdo, Funerárias, Brasil. 

 
Abstract: The objective of this study is to map the use of the social 

network Facebook in brazilian companies of the funeral branch and 

analyze forms of advertising and digital marketing in Facebook. This 

is a descriptive quantitative study in which a sample composed of 

publications in the social network carried out by the main undertakers 

based in Brazil was used. The study also brings a survey of various 

tools and content generation that enable the presence of these 

companies in the daily lives of people, through positive reflections of 

personalization and strengthening of the relationship with customers. 

 

Keywords: Social Media, Facebook, Digital Marketing, Content 

Generation, Funeral, Brazil. 

 
 
Introdução  

O objetivo deste estudo é mapear a utilização da 

rede social Facebook em empresas brasileiras do Ramo 

Funerário e analisar diferentes formas de publicidade e 

marketing digital no Facebook. 

Segundo o IBGE (2012), no Brasil, o número de 

agências funerárias ultrapassa o número de 5.000, com 

uma média de 1 milhão de óbitos anualmente, sendo as 

mortes por homicídios superiores em relação às mortes 

naturais e um custo médio de um funeral é de 

aproximadamente 2 mil reais, gerando uma receita, no 

ano de 2016, em cerca de R$8 bilhões. 

Com o crescimento do setor funerário, as 

estratégias de marketing são adaptadas ao consumidor 

tornando-se mais planejado e direcionado. No ramo 

fúnebre, o trabalho é mais intenso no mix de serviços, nas 

quais são vendidos antes de serem prestados e, 

normalmente, são produzidos e consumidos ao mesmo 

tempo. Segundo Pereira; Bezerra (2014, p.79): 

 

Sendo a morte algo tido como repulsivo, mas ao mesmo 

tempo inevitável, é certo que o homem orienta toda sua 

vida com a sensação de que precisa realizar coisas, 

consolidar conquistas, porque, afinal de contas, o fim pode 

chegar a qualquer momento. É com base nesse sentido que 

ele corre atrás de objetivos postos para sua realização 

pessoal, elabora sua relação com a família e 

involuntariamente se prepara para o desfecho abrupto da 

sua história. Ora, se a publicidade procura captar os 

segredos da psiquê humana para atuar com precisão 

cirúrgica no estímulo ao consumo, é de se esperar que a 

iminência da morte fosse explorada de alguma forma. O 

capitalismo moderno, cheio de possibilidades e 

oportunidades, apresenta mais esse filão de compras, 

apelando para a preocupação que o consumidor tem de não 

ficar atrás do seu vizinho nas conquistas materiais. 

 

Em relação ao marketing, segundo Cobra (2012), 

é mais do que uma forma de sentir o mercado e adaptar 

produtos e serviço, é um compromisso com a busca da 

melhoria da qualidade de vida das pessoas. Para as 

empresas do Ramo Funerário, é complexo desenvolver 

estratégias de marketing e comunicação para um serviço, 

que apesar de possuir diversas possibilidades, é 

. Segundo Kotler 

e Keller (2006) ce 
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. Siqueira (2012, 

p.3) afirma: 

 

As empresas funerárias almejam lucro como qualquer 

outro ramo de negócios e precisam de profissionais 

capacitados, comprometidos com o ideal de oferecer 

serviços de qualidade, responsabilidade social e ambiental 

de acordo com a legislação vigente, adequando-se à 

realidade local de pequenas e grandes cidades. 

 

íveis clientes não 

 no entanto, se trata de 

um negócio e para vender é preciso agregar valor ao 

produto\serviço que é fornecido.  Os autores ainda 

comentam sobre os tabus que o setor funerário sofre, e 

um olhar atento e retirar de 

coisas simples a arte de agregar valor ao negócio e que 

se tornem lucrativas" (MAC DANIEL; GATES, 2004, p.378). 

Para Pimentel (2011, p.6), a relação da morte com a 

publicidade pode ser analisada desta forma: 

 

A morte é extremamente necessária à vida financeira da 

sociabilidade capitalista; pois sem ela não há  

 e, consequentemente, não há como vender 

serviços funerários. O valor de troca do produto morte 

corresponde à propriedade que ela tem de gerar valores de 

uso diferentes e a partir deles ser possível o  

 ou seja, através da morte são vendidas as 

evidências de conforto, respeito, dignidade, resgate da 

memória, entre outras. 

 

Leva-se em consideração, também, os novos 

hábitos na sociedade, mudanças  que pedem novas 

perspectivas da comunicação para um serviço 

especializado como o funerário. Observa-se então o 

acompanhamento gradual das empresas desse ramo com 

o mundo do marketing: anúncios impressos, nos jornais, 

revistas especializadas, vídeos, Youtube, websites e redes 

sociais.  

Foi nesta última década que a Internet se tornou 

importante canal de comunicação e comercialização de 

produtos e serviços. Com a popularização da tecnologia e 

a facilidade de acesso e um número cada vez maior de 

usuários utilizando essa mídia, as organizações tem 

procurado o novo canal como uma opção para atingir e 

conquistar mais clientes, tanto com suas mensagens 

publicitárias, como também com seus canais de 

comercialização (FUCHS, EYBL, HOPKEN, 2011).  

Prova disso é o número crescente de empresas de 

todos os portes, em especial atenção às empresas 

funerárias, que têm lançado mão das mídias sociais para 

se comunicar com seus públicos. Essas empresas têm 

encontrado nas mídias sociais a rapidez e versatilidade 

necessárias para se comunicar com seu público alvo com 

um custo extremamente baixo para não gerar despesas, 

muitas vezes sem previsão orçamentária.  

Fazer uso da internet e das redes sociais virtuais 

para informar, comunicar e produzir/gerar conteúdo por 

empresas tornou-se algo necessário, é uma tendência na 

sociedade contemporânea, cada vez mais conectada. Mas 

saber como conseguir curtidas e engajamento nas 

postagens ainda é um grande desafio. O que torna mais 

difícil quando se trata das empresas do ramo fúnebre.  

 

Mídias e Redes Sociais Online e Facebook 

As mídias e redes sociais estabelecem canais de 

relacionamento na internet nos quais existem diferentes 

possibilidades de interação e participação entre os 

usuários. Com o surgimento do marketing digital, as 

ferramentas se expandiram e as mídias sociais e a 

internet passam a ser um espaço de colaboração, baseada 
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na interação e participação ativa de quem produz e recebe 

conteúdo. 

Em um ambiente corporativo ter uma boa atuação 

em mídia social é tão importante como uma boa 

divulgação em outros meios de comunicação, portanto, é 

fundamental analisar todos os pontos estratégicos de 

marketing para definir em qual mídia digital atuar. Pois 

a liberdade de comunicação, interação e geração de 

conteúdo são informações que podem trazer benefícios ou 

prejuízos  para qualquer ambiente corporativo. 

Atualmente, inúmeras ferramentas de marketing 

digital são implementadas e que atingem diferentes 

públicos, mas podemos dizer que um ponto em comum 

entre elas é o compartilhamento de informações. 

Exemplos de plataformas e aplicativos que são embasados 

por esse conceito: Facebook, Twitter, Instagram,  LinkedIn, 

Youtube entre outros. De acordo com Pinto (1997, p. 26): 

 

Estabelecer uma comunicação mais direta com a mente do 

consumidor não significa, então, usar uma linguagem mais 

direta nem apresentar ostensivamente o produto e as suas 

qualidades, mas, sim ativar o mundo imaginário do 

receptor. 

 

A rede social Facebook surgiu em fevereiro de 

2004 e foi criada por Mark Zuckerberg, Eduard Saverin, 

Dustin Moskovitz e Chris Hughes. A rede, inicialmente 

seria destinada à Universidade de Harvard, mas logo foi 

expandida para outras regiões. Em apenas 24 horas, mil 

pessoas se associaram a este projeto, e, em um mês mais 

tarde, metade dos alunos da universidade já tinham 

criado um perfil. Em 2005, o Facebook tornou-se um 

fenômeno na rede. A ideia de conectar pessoas mediante 

o uso de um perfil, atualizações de estado desse perfil e 

utilização de fóruns estava consolidada. Mark Zuckerberg 

provocou uma revolução em todo mundo, possuindo como 

principal característica uma mudança drástica e profunda 

nos modos de pensar, comunicar, e de se comportar 

virtualmente (PISCITELLI; BINDER, 2010). 

Mais de 517 milhões de pessoas em 212 países 

diferentes juntaram-se à rede Facebook, num período de 

tempo surpreendente curto de seis anos. Em abril de 2015, 

o Facebook acumulou mais de 1,4 bilhões de usuários em 

todo o mundo, número que ainda segue crescendo. O que 

evidencia sua potencialidade de conectar enorme 

quantidade de sujeitos e permitir a centralização do 

tráfego de dados em seus servidores de informação, 

a internet. 

Para se ter acesso ao Facebook é necessário 

somente conectar-se à internet e preencher um rápido 

cadastro. Depois de aprovado, o usuário está habilitado 

para buscar os amigos que ele pretende manter na rede e 

postar as informações que considera interessante. 

Com as ferramentas multimidiáticas que o 

Facebook dispõe (fotos, vídeos, textos e links) qualquer um 

pode produzir conteúdo e postar nessa rede social. Desde 

o início, o Facebook criou uma série de apelos para 

encorajar os seus seguidores a se relacionarem-se 

unicamente com pessoas que já conheciam, fato que não 

é exclusivamente utilizado, tendo em vista que a rede 

possibilita contato com várias pessoas inclusive com 

empresas que adotam a ferramenta para divulgar seus 

produtos e serviços. Para Flores Vivar (2009, p.75) trata-

objetivo é colocar as pessoas em contato e torná-las 

 

Em relação à temática do estudo, vale salientar 

que com adesão de 300 milhões de pessoas, o Facebook 
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criou um espaço dedicado à memória dos usuários 

mortos, desde 2009. Os perfis são privados e, para evitar 

brincadeiras de mau gosto, é preciso fornecer ao Facebook 

uma prova de que a pessoa realmente morreu  como a 

publicação de um anúncio fúnebre  para a transparência 

do perfil ao novo destino. O Facebook se compromete a 

retirar as informações pessoais do morto para evitar que 

seus amigos e familiares se deparem regularmente com 

fotos e antigas mensagens. 

 

Quando alguém nos deixa, não sai da nossa memória nem 

da nossa rede social (escreveu Max Kelly, responsável pela 

segurança de Facebook, no blog corporativo da empresa). 

Para refletir sobre essa realidade criamos perfis 

comemorativos, um lugar onde pessoas podem guardar e 

compartilhar as lembranças dos que já morreram (GIL, 

2009). 

 

O Facebook possui um espaço favorável para que 

as empresas possam estar mais perto de seus clientes e 

saber como agradá-los. Além de promover a imagem, as 

empresas interagem com o público. Como afirma Costa 

(2009, p. 5) Facebook deixou de ser um espaço somente 

de relações sociais/pessoais para se transformar em um 

espaço de negócios. A comunicação mercadológica sofreu 

mudanças drásticas com o boom dessas míd  

 

Abordagem Metodológica e Análises 

Este estudo caracteriza-se por uma pesquisa do 

tipo quantitativa e descritiva do uso do Facebook por 

empresas brasileiras do Ramo Funerário. O levantamento 

foi realizado no ano de 2016.  

A plataforma foi escolhida pois, no Brasil, no ano 

de 2013, o Facebook foi o maior e mais importante site 

de rede social, sendo utilizado pela maioria dos brasileiros, 

possibilitando às empresas a montagem de uma extensa 

base de seguidores, além de incluir funcionalidades de 

diversos outros sites e a divulgação de informações em 

multimídias com uso de vídeos, imagens e aplicativos 

(SECOM, 2012). 

A partir desse contexto, a coleta dos dados foi 

realizada por meio de pesquisa virtual, buscando a 

presença oficial das empresas do Ramo Funerário no 

Facebook para análise de seus conteúdos. Através de uma 

análise não probabilística e escolha por comodidade 

(dados disponíveis para o estudo) foram selecionadas 8 

empresas do Paraná, 1 do Rio Grande do Sul, 1 do Rio 

Grande do Norte, 1 do Piauí e 2 de Santa Catarina. 

Inicialmente foram observados os seguintes 

aspectos: quando iniciou a fanpage, quantidades de 

pessoas falando sobre a página, número de check-ins, 

curtidas na semana, total de curtidas na página e 

frequência das 50 últimas postagens. Num segundo 

momento foram analisados os conteúdos nas páginas 

através de: quantidade de curtidas no post, 

compartilhamentos, comentários e visualizações. 

 

TABELA 1: ANÁLISE QUANTITATIVA FACEBOOK FUNERÁRIAS NO 

BRASIL 
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Cemitério 

Vertical  PR 

13 de 

março de 

2012 

352 3828 38 1357 
2 a 3 dias - 

1 por dia 

Grupo Vila  

RN 

27 de 

junho de 

2012 

109 0 14 7268 

Todos os 

dias - 2 por 

dia 

Crematório 

Vaticano  PR 

08 de 

novembro 

de 2012 

65 3 12 14838 
2 a 8 dias -

1 por dia 

Cemitério da 

Ressurreição  

SC 

10 de abril 

de 2014 
1008 1294 124 46051 

2 a 3 dias - 

1 por dia 

Funerária 

Krause  RS 

30 de maio 

de 2015 
460 138 21 1492 

2 a 8 dias -

1 por dia 

Crematório 

Catarinense  

SC 

08 de 

dezembro 

de 2015 

12 27 3 324 
2 a 5 dias - 

1 por dia 

Unilutus 

Serviço 

Funeral  PR 

09 de maio 

de 2014 
67 114 59 785 4 a 7 dias  
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Sistema 

Prever  PR 

24 de 

janeiro de 

2014 

68 0 38 2.582 6 a 9 dias 

Pax União  - 

PI 

16 de julho 

de 2014 
31 1.918 6 1.296 4 a 6 dias 

Unipax Plano 

Familiar  PR 

13 de 

março de 

2013 

34 55 2 5.257 5 a 7 dias 

Funerária 

Perpétuo 

Socorro  PR 

13 de 

janeiro de 

2016 

0 0 0 0 
30 a 90 

dias 

Funerária 

Dorinho  PR 

02 de maio 

de 2014 
2 6 0 597 

Última 

postagem 

há 2 Anos 

Funerária 

Medianeira  

PR 

16 de 

janeiro de 

2015 

5 2 4 945 
30 a 90 

dias 

FONTE: Autoras (2016). 

 

Dentre os números que se destacam, em relação 

às curtidas na página da empresa, estão os resultados 

levantados pelo Cemitério da Ressureição (SC) com 46.051 

curtidas e o Cemitério Vaticano (PR) com 14.838 curtidas. 

Em relação à periodicidade, o Grupo Vila (RN) se 

diferencia das outras funerárias por postar todos os dias, 

em média, duas publicações. A página tem 7.268 curtidas. 

Alta produção de conteúdo. Já a funerária Dorinho (PR), 

ao contrário, fez sua última publicação há dois anos. 

Baseando-se nas empresas aqui estudadas, 

notamos que 30% aderiram ao uso da rede social no ano 

de 2012, realizando suas postagens com a frequência de 

2 a 8 dias na semana. O Cemitério da Ressureição (SC) é 

quem tem o maior número de pessoas falando sobre a 

página, são no total: 1008 pessoas. Já em relação ao check 

in, no Facebook, o Cemitério Vertical (PR) tem 3.828. 

Para ilustrar, seguem algumas publicações
1 

levantadas e suas respectivas análises, de forma 

resumida. 

 

 

                                            
1 As publicações anexadas neste trabalho estão expostas 

no Facebook de maneira pública. Aberta a todos os 

participantes desta plataforma. 

 

 

 

Figura 01: Cemitério Jardim da Ressureição  (SC) - Facebook 

 
 

Acima, mensagem do Cemitério Jardim da 

Ressurreição. A publicação de post, com mensagem 

humorística, na data de 25/08/2016, obteve 4,8 mil 

curtidas, com 1.314 compartilhamentos e mais de 1 mil 

comentários. Nota-se que o post da figura 01 transmite 

de forma muito bem elaborada mensagem relacionada à 

morte. sta de covinha? Posso 

de um estereótipo de galã. 

Os internautas interagem com piadas e muito 

bom humor, todavia, nos comentários faz referência ao 

. 

Fato que pode justificar os mais de mil comentários, 

conforme demonstra na imagem acima. Utilizar na 

comunicação o lado cômico de assunto tão solene, termina 

por reduzir a necessidade de lidar com assunto 

indesejável, porém necessário. Ao despertar o riso, através 

de mensagens de humor ligadas à morte, terceriza-se a 
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dor, distanciando o tema de si. O humor leva o tema à 

discussão e faz o indivíduo observar com mais leveza 

sobre o assunto, esquecendo a sombra da dor que a 

realidade provoca. O sujeito ri de uma situação que não 

diz respeito a ele, porque ali, naquela representação, 

envolve terceiros. Segundo Pereira; Bezerra (2014, p. 75), 

de jazigos e planos funerários e cada vez mais optado pela 

via do  

 

Figura 02: Funerária Unipax (PR) - Facebook 

 
 

A figura 02 traz a publicação da Unipax Plano 

Familiar. A publicação de post, com mensagem de 

otimismo/homenagem, na data de 08/05/2016, obteve 

185 curtidas e 4 compartilhamentos. O dia das mães é a 

data mais lucrativa para o comércio, muitos expressam o 

desejo em homenageá-las com presentes ou apenas com 

uma linda mensagem de amor nas redes sociais.  

A singela publicação da figura 2 expressa com 

muito carinho e sutileza essa data tão especial. Texto da 

importante de sua vida? Nada melhor do que começar 

esse domingo dizendo o quanto ela é especial. Desejamos 

um Feliz Dia das Mães para cada uma, que sempre será a 

melhor mãe do mundo no coração de cada filho. Mães, 

consegue alcançar vários públicos que curtem a página. 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Crematorium Vaticano (PR) - Facebook 

 
 

Na figura 03, uma publicação do Crematorium 

Vaticano. Publicação de post, com mensagem de 

otimismo, na data de 26/09/2016, com 744 curtidas, 136 

compartilhamentos e 18 comentários. Na correria do dia 

a dia muitas vezes não encontramos tempo para refletir e 

encontrar a melhor forma para a solução dos problemas. 

O post da figura 3 transmite mensagem de motivação e 

fé, encorajando o leitor a seguir firme com seus 

propósitos. 

maior que meu medo e que minha força seja tão grande 

 

 

Figura 04: Funerária Medianeira (PR)  Facebook 
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Na figura 04, publicação da Funerária Medianeira. 

Publicação de post: com mensagem de pesar - obituário 

na data de 08/05/2016, contendo 152 curtidas, 114 

compartilhamentos e 97 comentários. As mensagens de 

pesar são comuns nas empresas do ramo funerário, 

através dela que a sociedade toma conhecimento das 

pessoas que faleceram em determinada cidade. 

Verificamos no post da figura 4 a nota de pesar do Sr. 

Carlos L. N., muito conhecido no município de Paranaguá 

 PR, Sr. Carlito, como era carinhosamente chamado pelos 

frequentadores do Bar Toca da Raposa. A notícia do seu 

falecimento logo repercutiu nas redes sociais, com 97 

comentários expressando profunda tristeza por sua 

partida tão repentina. No comentário, uma interação de 

Torço para que não 

 

No mercado funerário, a propaganda pode ser 

mais ineficiente, poucas empresas realmente investem em 

propaganda e menos ainda investem na própria imagem, 

como podemos verificar na figura 4, onde a empresa 

utiliza o Facebook como um obituário e não como um 

meio de promover a marca.  

 

Figura 05: Funerária Krause (RS)  Facebook 

 
 

Na figura 5, se encontra publicação da Funerária 

Krause. Publicação de link com vídeo storytelling, 

conceitual promovendo a vida, data da postagem há mais 

ou menos três meses, contendo 1,7 mil reações, 293 

comentários e 117 visualizações. 

A figura 5 menciona a publicação de um vídeo 

onde o filho agradece pela vida do seu pai. Descrição das 

cenas, na ocasião, o pai é presenteado com um livro de 

fotos contendo retratos de inúmeros momentos felizes 

vividos por ambos. Muito emocionado, o pai vai ao 

encontro da família e recebe todo carinho e 

agradecimento por existir na vida de cada um deles. 

Quantas vezes você deixou aquele agradecimento para 

 

maravilhoso e a gente só se dá conta disso quando a 

 

O vídeo teve repercussão com 1,7 mil reações. Conteúdo 

focado no agradecimento de estar vivo, da emoção e 

felicidade da família. 

A internet e as mídias digitais recompuseram a 

perspectiva de falar sobre o luto espontaneamente. A 

publicidade e o marketing digital aparecem cada vez mais 

criativos e modernos, uma nova forma de se comunicar 

com o público com objetivo de persuadir as pessoas ao 

consumo de produtos ou ideias.  

 

Considerações Finais 

A publicidade depende das ferramentas de 

comunicação para criar mais competitividade. Pleiteiam a 

atenção do consumidor, criam marcas sólidas, fascinam 

clientes com técnicas, formando a imagem de seus 

produtos, vinculando-as a sentimentos e atitudes 

positivas (PEREIRA; BEZERRA, 2014). 
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Com a era da tecnologia, o marketing digital foi 

alavancado e trouxe as redes sociais como um dos 

melhores lugares para posicionar uma marca. As redes 

sociais são um meio de fortalecimento da marca, ao 

promover um relacionamento direto com o público, 

aumentando as vendas. Os resultados são, quase sempre, 

instantâneos e possui maior possibilidade de fidelização 

do público. Tudo isso, a princípio, por um custo mais baixo 

comparado com os demais canais de comunicação. No 

entanto, para isso, é preciso saber segmentar o público e 

Ramo 

Funerário, o importante vincular a gestão de conteúdo 

com palavras-chaves como conforto, saudade, memória  - 

que fazem a associação da morte com algo aceitável, 

abrindo o caminho para a comunicação publicitária dos 

serviços funerários (PIMENTEL, 2012). 

Desde os tradicionais quadrados anúncios de 

funerárias em jornais, com mensagens singelas, como 

podemos acompanhar nas figuras 2 e 3, até as 

sofisticadas estratégias de comunicação, com peças das 

mais variadas, utilizando todos os meios disponíveis, o 

setor experimentou uma revolução no conceito dominante 

no seio do seu público. E encontrou o caminho para vencer 

a resistência por meio do humor, da linguagem leve e 

informal. Essa mudança de visão terminou por permitir a 

expansão do setor do ramo funerário, bem como de sua 

publicidade. 
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Resumo: O presente artigo aborda o fenômeno conhecido como 

Revenge Porn, 

que designa o ato de disseminar imagens ou vídeos íntimos, 

majoritariamente por parte da figura masculina, com o intuito de 

vingar-se da vítima (é relevante ressaltar que esta não é motivação 

exclusiva). Tendo como ponto de partida a discussão de gênero como 

construção social, a sexualidade e a pornografia não consensual como 

sendo mais uma forma de violência contra as mulheres, a Comunicação 

de Resistência será apresentada como uma forma de empoderamento 

feminino, na qual, busca-se combater o machismo personificado 

nessas práticas. 

 

Palavras-chave: Comunicação. Gênero. Sexualidade. Pornografia não 

consensual. Comunicação de resistência. 

 

Abstract: This article deals with the phenomenon known as Revenge 

Porn, translated into Portuguese as ''Pornografia de Vingança, also 

known as Pornografia não consensual'', which designates the act of 

disseminating images or intimate videos, mostly by the male figure, in 

order to take revenge on the victim (it is important to emphasize that 

this is not exclusive motivation). Taking as a starting point the 

discussion of gender as social construction, sexuality and non-

consensual pornography as another form of violence against women, 

the Communication of Resistance will be presented as a form of female 

empowerment, in which it is sought To combat the machismo 

personified in these practices. 

 

Keywords:  Communication. Gender. Sexuality. Nonconsensual 

pornography. Resistance communication. 

 

                                            
1 [...]Todavia, o vetor mais amplamente difundido da 

violência de gênero caminha no sentido homem contra 
mulher, tendo a falocracia como caldo de cultura. 

(SAFFIOTI, 2015, p.75). 
2 São diversas as abordagens em torno do termo 

patriarcado, sendo a utilização do termo bastante 

PORNOGRAFIA NÃO CONSENSUAL E OS 

SUSTENTÁCULOS DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

O presente artigo busca apresentar a correlação 

entre a pornografia não consensual e às questões de 

gênero, ressaltando que tal prática configura-se como 

mais uma violência pertencente ao extenso espectro da 

violência de gênero
1. Tal entendimento auxilia para a 

compreensão de que a prática da violência (quando ela se 

materializa em pornografia não consensual, agressões e 

morte por exemplo) é concebida muito anteriormente e 

suportada através de processos que fazem com que o 

agressor se sinta no direito de agir de determinada 

maneira.  

Apresenta-se Simone de Beauvoir, uma das 

precursoras dos estudos de gênero, que apresenta que os 

papéis sociais exercidos pelos indivíduos são definidos 

pelo sistema patriarcal2. Sendo resultado de uma 

construção social/cultural que perpassa por todas as 

etapas da vida. Segundo Sexo: Fatos e 

Mitos  (1970), a autora busca elucidar como as 

feminilidades e masculinidades são aprendidas através de 

um processo de socialização, negando a premissa de que 

seriam características intrínsecas e não mutáveis dos 

indivíduos. Ressalta-se algumas das imagens que foram 

construídas em torno do ser mulher ao longo do tempo e 

que contribuem para que a feminilidade, castidade, 

moralidade ou ideia de pecado ainda se sobreponham as 

vidas e particularidades de cada mulher. Desde tempos 

heterogênea nos estudos teóricos feministas. No presente 

estudo, opta-se pelo entendimento apresentado por 

(2015, p.47). 
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remotos até a atualidade é possível observar a presença 

de alguns ideais a partir de mitos3 construídos, como por 

exemplo, Eva e Maria. A autora argumenta que: 

 

Como as representações coletivas e, entre outros, os tipos 

sociais definem-se geralmente por pares de termos 

opostos, a ambivalência parecerá uma propriedade 

intrínseca do Eterno Feminino. A mãe santa tem como 

correlativo a madrasta cruel; a moça angélica, a virgem 

perversa: por isso ora se dirá que a Mãe é igual à Vida, ora 

que é igual à Morte, que toda virgem é puro espírito ou 

carne votada ao diabo. Não é evidentemente a realidade 

que dita à sociedade ou aos indivíduos a escolha entre os 

dois princípios opostos de unificação; em cada época, em 

cada caso, sociedade e indivíduos decidem de acordo com 

suas necessidades. Muitas vezes projetam no mito adotado 

as instituições e os valores a que estão apegados. 

(BEAUVOIR, 1970, p.300). 

 

Ao longo de sua obra, Beauvoir apresenta 

algumas dimensões culturais, sociais, psicológicas e 

também políticas que possibilitam maior entendimento 

acerca da desigualdade entre os gêneros (GOMES, 2014). 

Observa-se que a dominação masculina se fortalece a 

partir da corroboração da sociedade com estas práticas 

havendo a internalização destes discursos opressivos. Os 

mitos possibilitam maior entendimento acerca das 

expectativas do patriarcado sobre a mulher, tais 

expectativas tornam-se padrões que devem ser seguidos 

culminando em um processo de constante monitoramento 

do corpo e comportamento feminino. Logo, percebe-se 

punida 

e colocada em seu devido lugar. Em determinadas 

situações espera-se que as moças sejam e se mantenham 

-

                                            
3
 
não se deixa apanhar nem cercar, habita as consciências 

sem nunca prostrar-se diante delas como um objeto 

 

cobra outra postura, principalmente ao que diz respeito às 

satisfações das reivindicações masculinas.  

Ressalta-se a autora Suzan Browmiller que em 

discorre sobre as origens do estupro e desmistifica 

algumas questões que se correlacionam a prática. 

Browmiller apresenta que o estupro não se relaciona a 

sexo ou desejo sexual, mas sim que se trata de uma 

relação de poder (1975, p.15). Nesse sentido, apresenta-

4 disserta sobre a questão 

apresentando que a forma utilizada para constranger as 

mulheres a se submeter aos homens está no controle do 

corpo e sexualidade, sendo a punição para quem rejeita 

tais imposições, a legitimação da violência (2013, p. 22-

23). Seguindo a discussão, ressalta-se Zamorra (2007, 

p.3) que discorre sobre o estupro como sendo um recurso 

pedagógico do patriarcado, configurando-se como uma 

forma de violência que pode surgir para punir um 

comportamento considerado um delito, um pecado, ou 

apenas inadequado: embriaguez, adultério, prostituição, 

exposição de partes do corpo. A partir dos pontos 

apresentados, observa-se a intrínseca relação das 

questões de gênero com a pornografia não consensual, 

uma vez que essa prática se correlaciona a inflição de 

danos às vítimas ao expô-la. A ridicularização e a 

culpabilização ocorrem de maneira a censurar a mulher 

pelo exercício de sua sexualidade e os insultos 

direcionados manifestam a dominação masculina que, de 

4
 Disponível em: 
<http://www.revistaforum.com.br/2013/04/16/ 

cultura-do-estupro/>. Acesso em 27 mai. 2016. 
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diferentes maneiras, busca continuar imperando sobre os 

corpos, vontades e vidas das mulheres. Assim, objetivou-

se demonstrar que a violência quando se materializa não 

é algo pontual, pelo contrário, faz parte de um processo 

que perpassa todas as esferas da sociedade e tem seus 

sustentáculos na desumanização das mulheres que ocorre 

através dos mais diversos dispositivos. 

 

PORNOGRAFIA NÃO CONSENSUAL 

 

Com os crescentes avanços tecnológicos e a 

intensa incorporação da tecnologia no cotidiano dos 

indivíduos, a prática de capturar momentos e disseminá-

los torna-se cada vez mais comum. Concomitante aos 

benefícios gerados pela tecnologia há também outra face, 

aquela que abriga malefícios oriundos de práticas 

perniciosas, na qual a tecnologia é colocada na contramão 

da igualdade, liberdade e autonomia dos indivíduos. 

Apresenta-se a pornografia não consensual como uma 

nova variante da violência de gênero presente na 

sociedade, uma vez que é possível observar que as 

mulheres representam o maior número de vítimas e 

ainda, as sanções pelas quais são submetidas possuem 

motivações intrinsecamente ligadas à condenação da 

sexualidade feminina. 

                                            
5 Assim, uma vez criada e incorporada a nova tecnologia, 
o uso que os indivíduos irão fazer dela se correlaciona as 

questões culturais vigentes. Raquel Recuero, jornalista e 
pesquisadora de temas relacionados ao ciberespaço e seus 

(2009) apresenta alguns aspectos que contribuem para 
esta discussão. A pesquisadora discorre sobre a 

necessidade de superarmos o determinismo que paira 

sobre as discussões entre a  tecnologia e o uso que é feito 

O termo Porn Revenge ou  traduzido para o 

português  Pornografia de Vingança, Pornografia de 

Revanche ou Pornografia não consensual, designa o ato 

de disseminar imagens ou vídeos, com conteúdo sexual 

explícito ou não (podem ser apenas insinuações), 

majoritariamente por parte da figura masculina, com o 

intuito de vingar-se da vítima (não sendo motivação 

exclusiva). O termo também pode ser utilizado para 

descrever cenários de não vingança, como é o caso de 

materiais obtidos e disseminados por hackers ou 

indivíduos almejam lucrar. Há também aqueles que 

anseiam por visibilidade e acreditam que humilhar as 

mulheres reforça sua masculinidade, movidos por uma 

misoginia violentadora. Neste contexto é importante 

ressaltar que o ambiente virtual reflete comportamentos 

existentes na sociedade, nega-se, portanto, aspectos 

relacionados ao determinismo tecnológico.
5
 A partir do 

documento Drafting An Effective ´Revenge Porn´ Law: A 

Guide for  elaborado pela ONG Cyber Civil 

Rights Iniciative
6
 apresenta-se um compilado de 

informações sobre a prática. Dos respondentes que foram 

vítimas 93% afirmaram intenso sofrimento, 51% 

afirmaram ter pensamentos suicidas, 82% relataram forte 

impacto na vida social e profissional, 54% dificuldade de 

trabalhar e estudar. Observa-se que as consequências da 

dos aparatos disponíveis (2009, p.12). Posto isso, reitera-

se que não se deve desvincular a internet da realidade 

social que a cerca (2009, p.12). 
6
 A pesquisa foi realizada no ano de 2014 e obteve 1606 

respostas totais, sendo 361 respostas de vítimas de 
pornografia não consensual. Disponível em: 
<http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/reven

ge-porn--o-feminicidio-virtual-na-internet/16400> 

Acesso em 18 mai. 2016.  
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pornografia não consensual são diversas (psicológicas, 

financeiras, físicas) e podem culminar até mesmo na 

morte. Além da exposição das imagens ou vídeos, muitas 

vezes dados pessoais também são divulgados. Assim, as 

vítimas logo são identificadas. É como se essas mulheres 

fossem colocadas em praça pública (neste contexto na 

rede) para receberem o castigo devido .  

PORNOGRAFIA NÃO CONSENSUAL NO BRASIL 

Assim como em diversas partes do mundo, no 

Brasil, não é diferente. São inúmeros os casos de 

distribuição de imagens e vídeos íntimos sem o 

consentimento de uma das partes. Segundo uma pesquisa 

realizada pela ONG Safernet Brasil entre 2012 e 2013 os 

casos de pornografia não consensual aumentaram em 

110%, sendo que entre os atendidos, 77% das vítimas 

eram mulheres7. No ano de 2013 duas jovens se 

suicidaram após terem suas intimidades expostas.
8 Giana 

Laura, estudante de 16 anos que vivia no Rio Grande do 

Sul, teve uma foto em que apareciam seus seios 

compartilhada (após um rapaz ter utilizado a tecla 

printscreen
9
 quando ambos se comunicavam pela 

webcam). O outro caso diz respeito a Julia Rebeca, 

adolescente de 17 anos que vivia no Piauí e teve um vídeo 

em que aparecia tendo uma relação sexual disseminado. 

Em ambos os casos, as jovens relataram em suas redes 

sociais sentimentos relacionados a culpa, dor e raiva antes 

                                            
7
 Disponível em: 

https://wordpress.com/2014/05/05/vitimas-de-revenge-
porn-aumentaram-110-segundosafernet/. Acesso em: 16 

mar. 2015. 
8
 Disponível em: 
<http://www.revistaforum.com.br/2013/11/21/revenge-porn-

divulgacao-de-fotos-intimas-culmina-com-suicidio-de-duas-jovens/> 

Acesso em: 16 mar. 2015. 

de interromperem suas vidas. Foi logo após esses 

episódios que este fenômeno começou a ter relevância em 

âmbito nacional e a ser objeto de discussão mais ampla. 

Deve-se encarar que a pornografia não consensual não é 

um fenômeno que ocorre isoladamente, mas sim que é 

parte de mais uma das manifestações do poder masculino 

sobre as mulheres. Nesse sentido, chama-se a atenção 

para outro caso, que ocorreu em maio de 2016, gerando 

grande revolta pela tamanha brutalidade do ocorrido. Um 

rapaz, morador do Rio de Janeiro, disponibilizou um vídeo 

em sua conta no Twitter contendo imagens de uma 

adolescente que havia acabado de ser estuprada por 33 

homens. A moça aparece nua, desacordada e com marcas 

de violência pelo corpo. O usuário @michelbrazil7 postou 

referência ao estupro coletivo, tudo isso, entre risos e 

chacotas sobre a situação.
10

 O vídeo teve um grande 

número de compartilhamentos antes da conta ser 

excluída. Esse episódio reflete de maneira bastante clara 

o seximo presente na prática da pornografia não 

consensual.  

Com relação ao que já foi feito em termos de 

legislação para o combate a pornografia não consensual 

e aos projetos em processo de tramitação, observa-se que 

este movimento iniciou em 2012 quando a atriz Carolina 

9
 Comando que quando é acionado captura a tela em 

forma de imagem (disponível em teclados de 
computadores, tablets, celulares etc). 
10
 Disponível em: 

<http://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/26/politica/1464275134_153

470.html>. Acesso em 26 mai.2016 

http://www.revistaforum.com.br/2013/11/21/revenge-porn-divulgacao-de-fotos-intimas-culmina-com-suicidio-de-duas-jovens/
http://www.revistaforum.com.br/2013/11/21/revenge-porn-divulgacao-de-fotos-intimas-culmina-com-suicidio-de-duas-jovens/
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/26/politica/1464275134_153470.html%3e.%20Acesso%20em%2026%20mai.2016
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/05/26/politica/1464275134_153470.html%3e.%20Acesso%20em%2026%20mai.2016
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Dieckmann teve seu computador invadido e 36 fotos 

publicadas
11 (incluindo imagens em que estava nua) na 

rede. Buscando a punição dos culpados, a artista recorreu 

à justiça e em 2013, a Lei 12.737/2012 entrou em vigor 

incluindo crimes que envolvam tecnologia, principalmente 

ao que concerne a invasão de dispostivos. Outro ponto 

relevante foi a aprovação do Marco Civil da Internet em 

2014, o artigo 21
12

 estabelece que os provedores de 

conteúdo (sites, aplicativos, etc) sejam responsabilizados 

materiais que contenham cenas de atos sexuais/nudez 

após a notificação. Atualmente, existem algumas 

propostas que estão em tramitação na Câmara e que, 

diferentemente das iniciativas apresentadas 

anteriormente, tem a pornografia não consensual como 

tema específico. O Senador Romário (PSB/RJ) propôs um 

projeto de lei em 2013 que torna crime a divulgação 

indevida de material íntimo e o deputado João Arruda 

(PMDB/PR) apresentou a alteração da Lei nº 11.340/06
13 

que estende a Lei Maria da Penha para crimes virtuais. 

Após ter conhecimento da proposta de João Arruda, Romário 

englobou ambas as iniciativas através do Projeto de Lei 

                                            
11
 Disponível em: <http://g1.globo.com/pop-

arte/noticia/2012/05/carolina-dieckmann-fala-pela-1-vez-sobre-

roubo-de-fotos-intimas.html> Acesso em 26 mai.2016 
12 Disponível em: 

<http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-

12965-14#art-21> Acesso em: 18 out. 2015 
13 Disponível em: 
<http://marcosfmachadomelojr.jusbrasil.com.br/artigos/299368736/p

ornografia-de-vinganca-e-sua-relacao-com-a-lei-maria-da-penha> 

Acesso em: 18 out. 2015 
14 Disponível em: 

<http://fabiofettuccia.jusbrasil.com.br/artigos/180443561/breves-

consideracoes-sobre-o-projeto-que-torna-crime-a-divulgacao-de-

número 63 de 2015. As especificidades caracterizam-se 

pelo aumento da pena no caso de vítimas menores de 18 

anos, portadores de deficiência física ou que tenham 

mantido um relacionamento amoroso com aquele que 

disseminou o material
14

. Sobre a unificação dos projetos 

Giongo apresenta que, caso haja aprovação, o sistema 

jurídico passará a punir de forma mais severa o agressor 

que se vale da sua posição de poder privilegiada dentro 

de um relacionamento (GIONGO, 2015, p.7). Assim, 

observa-se que a humilhação que a pornografia de 

vingança objetiva só se concretiza para aquelas que, sob 

um regime de gênero, não podem vivenciar desejos e 

prazeres sexuais de forma livre. (ALVES, 2015)
15

. No blog 

-se uma adaptação do 

termo Feminicídio que passar a receber um 2.0 

(Feminicídio 2.0)
16

, referindo-se à violência contra mulher 

o adicionarmos o conceito 2.0 , 

podemos sinteticamente nos referir a um estágio 

específico das mídias digitais, onde a interação e 

participação ativa é a base estruturante, temos 

uma forma de agressão e de violência contra as mulheres 

17
. Nesse 

material-intimo-na-internet-sem-autorizacao-da-vitima> Acesso 
em 02. Jun. 2016 
15 Disponível em: 

<http://toleranciaecontentamento.blogspot.com.br/2015_05_01_arch

ive.html> Acesso em 29 mai. 2016 
16 Disponível em: 

<http://blogueirasfeministas.com/2013/12/feminicidio-2-
0-midias-digitais-tecnologia-e-violencia-contra-a-

mulher/? Acesso em: 29. mai 2016 
17 Disponível 
em:<http://blogueirasfeministas.com/2013/12/feminicidio-2-0-

midias-digitais-tecnologia-e-violencia-contra-a-mulher/> Acesso 

em 29 mai. 2016. 

http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/05/carolina-dieckmann-fala-pela-1-vez-sobre-roubo-de-fotos-intimas.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/05/carolina-dieckmann-fala-pela-1-vez-sobre-roubo-de-fotos-intimas.html
http://g1.globo.com/pop-arte/noticia/2012/05/carolina-dieckmann-fala-pela-1-vez-sobre-roubo-de-fotos-intimas.html
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14#art-21
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/117197216/lei-12965-14#art-21
http://marcosfmachadomelojr.jusbrasil.com.br/artigos/299368736/pornografia-de-vinganca-e-sua-relacao-com-a-lei-maria-da-penha
http://marcosfmachadomelojr.jusbrasil.com.br/artigos/299368736/pornografia-de-vinganca-e-sua-relacao-com-a-lei-maria-da-penha
http://fabiofettuccia.jusbrasil.com.br/artigos/180443561/breves-consideracoes-sobre-o-projeto-que-torna-crime-a-divulgacao-de-material-intimo-na-internet-sem-autorizacao-da-vitima
http://fabiofettuccia.jusbrasil.com.br/artigos/180443561/breves-consideracoes-sobre-o-projeto-que-torna-crime-a-divulgacao-de-material-intimo-na-internet-sem-autorizacao-da-vitima
http://fabiofettuccia.jusbrasil.com.br/artigos/180443561/breves-consideracoes-sobre-o-projeto-que-torna-crime-a-divulgacao-de-material-intimo-na-internet-sem-autorizacao-da-vitima
http://toleranciaecontentamento.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html
http://toleranciaecontentamento.blogspot.com.br/2015_05_01_archive.html
http://blogueirasfeministas.com/2013/12/feminicidio-2-0-midias-digitais-tecnologia-e-violencia-contra-a-mulher/
http://blogueirasfeministas.com/2013/12/feminicidio-2-0-midias-digitais-tecnologia-e-violencia-contra-a-mulher/
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sentido, demonstra-se a relevância de apresentar o 

processo de midiatização das práticas sociais. 

 

O PROCESSO DE MIDIATIZAÇÃO: USOS E ABUSOS 

A evolução tecnológica e a incorporação das novas 

mídias no cotidiano dos indivíduos têm propiciado novas 

formas de interação, comunicação e também de relações 

entre os atores criando assim uma nova dinâmica social. 

Sgorla (2009, pg. 62) apresenta que as pessoas passam 

utilizar tecnologias midiáticas como mediadoras de suas 

práticas diárias e até das relações particulares, as quais 

agora estão coligadas à lógica da mídia. Adjacente a isso, 

observa-se que o processo de midiatização quando 

associado a sistemas culturais hegemônicos pode 

desencadear em fenômenos abusivos, como é o caso da 

intensificação da pornografia não consensual. Assim, as 

novas configurações das relações sociais mediadas pela 

tecnologia quando inseridas em uma cultura na qual 

operam sistemas estruturais de desigualdade de gênero 

podem gerar grandes danos para as vítimas.  

Sabe-se, porém, que todo processo hegemônico e 

opressor acaba por estabelecer brechas e resistência, 

assim embora os discursos predominantes sobre a 

pornografia consensual e sobre suas vítimas sejam de 

acusação e estejam ligados a condenação da sexualidade 

feminina, pode-se observar uma série de iniciativas e 

movimentos organizados por mulheres que buscam 

pautar questões relacionadas ao enfrentamento dessas 

práticas.. Posto isto, apresenta-se a comunicação de 

resistência como uma possível forma de intervenção a 

esses processos.  

 

COMUNICAÇÃO DE RESISTÊNCIA 

Diante do modo como as relações se 

desenvolveram historicamente, com o masculino se 

sobrepondo ao feminino, resultando nas mais diversas 

formas de dominação/exploração e ignorando outras 

possibilidades de existência e também de relações (como 

a transexualidade ou qualquer ordem que fuja a 

heteronormatividade, por exemplo) ressalta-se a 

importância das diferentes formas de resistência que 

surgem neste contexto. Assim, Castells argumenta que 

o papel da internet não deveria ser considerado 

somente instrumental, ou seja, para o autor assiste-

se a uma fusão de redes humanas com redes tecnológicas, 

em que estas, para além do seu potencial instrumental 

transformam-

-se então que se 

por um lado, perpetuam-se e surgem novas formas de 

violência de gênero, por outro lado, a internet se constitui 

como espaço de organização e apresentação de 

contrapontos a predominância de um discurso que ainda 

é sexista pelas mulheres. Nesse sentido apresenta-se 

Stuart Hall (1999) que discorre sobre a pluralidade das 

identidades e importância das vozes dissidentes. Hall 

apresenta que as mudanças culturais do nosso tempo 

posições de identificação, e torna as identidades mais 

posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; menos 

fixas, unificadas ou trans-

inúmeras as possibilidades e cada vez mais é possível 

perceber a eclosão de novos movimentos (espontâneos ou 
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organizados)18, por parte do contingente feminino, que 

buscam confrontar a misoginia que ainda perpassa as 

diversas esferas da sociedade e se reflete também na rede. 

Segundo Ramos a internet pode ser considerada um 

campo social multifacetado que serve à visualização e à 

repercussão desses embates, além de ser também um 

espaço onde tais embates se realizam por meio da 

na medida em se reproduzem e se perpetuam discursos 

condenatórios também há a presença de discursos contra-

hegemônicos
19

 que questionam e enfrentam tais 

enunciados (RAMOS, 2013). Ressalta-se Downing (2004) 

que pensa a comunicação em sua potência de resistência, 

como mídia radical (MELO, 2014, p.72). O autor apresenta 

que a resistência surge frente às múltiplas fontes de 

opressão, mas requer, por sua vez, diálogo nos diversos 

setores  por sexo, raça, etnia, e nacionalidade, por 

exemplo. Sendo a mídia radical alternativa é central nesse 

processo. (DOWNING, 2004, p. 53). Nesse sentido, deve-se 

considerar o corpo como película a ser gravada e 

comunicada, seguindo as pistas de Downing (2004), 

                                            
18 Simultaneamente a todos os discursos culpabilizadores e vigilantes 

sobre a mulher e seu comportamento, existe esta interface positiva, na 

qual a internet se configura como meio que possibilita um 

maior contato das mulheres com termos, grupos, 

informações, relatos e espaços de acolhimento que podem 

gerar sentimentos de segurança e apoio, trocas sobre 

formas de se proteger e empoderar, hashtags que 
confrontam padrões, denunciam violências e trazem 
questões à tona, entre tantos outros dispositivos e 

estratégias que se configuram como uma maneira de 

resistir das mulheres frente a tantos obstáculos impostos 

às suas próprias existências.  
 
19
 Com relação às hegemonias, o militante político italiano 

Antonio Gramsci se faz presente no pensamento de 
Downing (2004), tendo grande influência em seu trabalho 

observar o corpo sendo meio de autoexpressão, 

considerando o sujeito comunicante como "co-arquiteto" 

de espaços de resistência crítica e ativista. (MELO, 2014, 

p.74). Assim, o corpo torna-se instrumento político, capaz 

de expressar a negação de toda a carga atribuída e 

reivindicar a essência que outrora lhe fora arrancada. 

Desse modo, os exemplos de comunicação de resistência 

trazidos neste artigo apresentam um outro olhar sobre o 

corpo feminino para além dos tradicionais limites 

impostos pelo pudor e tendo o consentimento como 

princípio inalienável. Sobre tal perspectiva, a mulher não 

pode ser considerada apenas expectadora destes 

processos, mas sim um agente ativo capaz de falar por si, 

de reivindicar pautas e de contestar os discursos que 

ainda perpetuam os estereótipos de gênero e 

desqualificam aqueles que não correspondem às 

exigências do patriarcado.  

 

METODOLOGIA E RESULTADOS 

A partir de uma revisão de literatura apresenta-

se a prática da pornografia não consensual 

para pensar como escapar e produzir as contra-
hegemonias (MELO, 2014, p. 72). Observa-se que outros 

escritores, influenciados por Gramsci, mais tarde, 
trouxeram as noções de contra-hegemonia e contra-

hegemônico como forma de categorizar as tentativas de 
contestar as estruturas ideológicas dominantes e 

suplantá-las com uma visão radical alternativa. Muitos 
dos meios de comunicação radicais alternativos 
pertencem a esse modelo. Ao mesmo tempo, a perspectiva 

de Gramsci oferece uma nova maneira de entender essa 
mídia. Numa estrutura em que as classes e o Estado 

capitalista são analisados meramente como controladores 
e censores da informação, o papel da mídia radical pode 
ser visto como o de tentar quebrar o silêncio, refutar as 

mentiras e fornecer a verdade. Esse é o modelo de contra-

informação. (DOWNING, 2004,  p. 48 e 49). 
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correlacionando-a às questões de gênero. Ademais, 

aborda-se o conceito de midiatização e por conseguinte, 

elucida-se sobre comunicação de resistência como uma 

possível forma de enfrentamento. Assim, a partir da 

apresentação da problemática e após a realização de uma 

pesquisa exploratória em blogs e sites, optou-se por dois 

casos que se constituem como estratégias de resistência 

ao buscar a emancipação feminina. A escolha da 

 

percepção de que ambos representam a fundamentação 

teórica do trabalho. Justifica-se a escolha com base nos 

seguintes aspectos: ambas as estratégias foram 

delineadas por atores sociais em posições desvantajosas 

e/ou estigmatizadas. Por conseguinte, o caráter contra-

hegemônico dos discursos, uma vez que contestam o 

machismo presente no comportamento dos indivíduos. E 

por fim, o uso do corpo e a nudez feminina como 

instrumento questionador. 

caracteriza por ser um movimento que utiliza da 

plataforma Tumblr para veicular suas ideias, imagens, 

etc. Através de um ato que se tornou bastante comum nas 

relações estabelecidas entre os atores sociais, o 

compartilhamento de nudes
20

, neste caso feito de 

mulheres para outras mulheres, para si próprias (ou 

ambos), se configura como um ato de resistência na 

medida em que a nudez feminina não é produzida para 

servir o mercado e os anseios sexuais masculinos. O 

segundo caso escolhido intitula- Consent

portuguê

por ressignificar os discursos que lhe foram atribuídos 

                                            
20 Expressão que designa fotos do próprio corpo nu que 

podem ou não conter algum teor ou ato sexual. 

fazendo um ensaio nu. Após a escolha, fez-se uma coleta 

e leitura dos conteúdos visuais e escritos, tratando das 

variáveis que se referem a ligação ou não com o tema (se 

já sofreram a violência) e o escopo que abrange as 

motivações para criação de tais estratégias. O resultado 

obtido com o teste dessas variáveis foi que tais 

estratégicas conseguem criar canais de contestação dos 

discursos intituídos sobre o corpo e sexualidade feminina. 

Além de se configurarem como uma possível forma de 

enfrentamento da pornografia não consensual. 

 

BUCEPOWER GANG: A NUDEZ COMO FORMA DE 

EMPODERAMENTO FEMININO 

Apresenta-se o projeto intitulado Bucepower Gang 

que se caracteriza por uma conta na plataforma Tumblr
21

 

na qual mulheres podem enviar suas fotos e mensagens 

para serem publicadas. O grupo criador é composto por 

cinco mulheres que decidiram criar a Bucepower Gang  

como uma resposta aos compartilhamentos sem 

consentimento de imagens e vídeos íntimos tratando da 

desconstrução deste véu pudico que permeia o nu 

feminino. Uma das integrantes, Janna, foi vítima de 

pornografia não consensual em 2014 quando um ex-

namorado compartilhou uma foto dela sem a devida 

permissão. Em entrevista para a Revista VICE no ano de 

2015, Janna comentou: 

Achava que isso nunca iria acontecer comigo. 

Acabei até saindo dos dois empregos que eu estava na 

época por causa disso. Sofri muito, ouvi as minas me 

zoarem. Umas vieram me bater na rua. Hoje, posso dizer 

21 O Tumblr é uma plataforma de blogging que possibilita 

aos usuários a publicação de imagens, textos, gifs, 

citações entre outros.  
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que amo meu corpo e que o Bucepower me mudou e me 

ensinou a aprender a me aceitar  e foda-se se eu quero 

mostrar meu corpo. (JANNA, 2015)
22

. 

 Com relação à disseminação de fotos e vídeos 

nas redes sem o consentimento, Petrosillo argumenta: 

 

Da publicação de imagens privadas ao que parece ser um 

simples compartilhamento, ocorre violação da intimidade 

de alguém. O corpo que se apresenta virtualmente, já não 

pode mais ser desvinculado do físico. Pensar na circulação 

de imagens do corpo nu feminino no ciberespaço é refletir 

sobre uma das questões mais representativas do 

hibridismo contemporâneo, pois ele se encontra 

tangenciado por tantos elementos e em uma rede de 

conexões que envolvem novos fenômenos e indefinições. A 

nudez extrapola as fronteiras virtuais e exibe questões 

sobre os aprisionamentos que o corpo feminino é 

submetido. (PETROSILLO, 2015, p. 225).  

 

A conta no Tumblr é repleta de imagens de 

mulheres que, por vontade própria, decidiram expor seus 

corpos e pensamentos. São fotos de seios, bundas, 

vaginas, de mulheres exercendo a sua sexualidade, faces, 

silhuetas, atos sexuais etc. Reivindicando o uso do corpo 

feminino para além da reprodução humana e satisfação 

masculina, a iniciativa incentiva a mulher pensar sobre 

seu corpo, seus direitos e motiva a contestação dos papéis 

estabelecidos pelo sistema. Ao que se refere ao conteúdo 

visual: são imagens de nudez feminina (contendo ou não 

atos simbólicos como gestos que demonstrem amor 

próprio e a valorização de partes do corpo). Sobre os 

elementos textuais presentes, observa-se que esses são 

compostos pelas mensagens de três grupos distintos: as 

colaboradoras, visitantes do Tumblr e administradoras. 

Com relação à motivação para criação de tais estratégias, 

                                            
22
 Disponível  em: <https://www.vice.com/pt_br/read/a-bucepower-

gang-a-nova-geracao-de-feminismo-no-tumblr> Acesso em: 15. 
mar. 2015 
23 

possibly stop hating my body. I blamed it for my 

observa-se que uma das integrantes foi vítima desta 

violência. Adjacente a isto, há um somatório de percepções 

acerca das opressões sofridas pelas mulheres. A 

Bucepower Gang surge com intuito de romper a 

predominância de sentimentos ligados a exclusão ou 

solidão entre as mulheres e aproximá-las para que juntas 

fortaleçam a si próprias e a luta feminista. 

 

PROJETO CONSENT: A REIVINDICAÇÃO DO PRÓPRIO 

CORPO 

Em 2011, Emma Holten que na época tinha 17 

anos, foi vítima de pornografia não consensual. A 

estratégia de comunicação de resistência refere-se ao 

ensaio fotográfico nu intitulado Consent, em português, 

Consentimento que no nome já carrega sua essência, feito 

pela dinamarquesa dois anos mais tarde. A escolha do 

caso de Emma Holten busca explicitar o olhar da vítima 

que escolheu confrontar o que lhe havia sido 

repetitivamente reforçado: que ela não era digna de valor 

nenhum.  

Eu passei muito tempo pensando em como eu poderia 

parar de odiar meu corpo. Eu culpava-o para minha 

humilhação. Por que as pessoas me tratam dessa 

maneira? Será que eu nunca mais serei capaz de olhar para 

mim e ver um ser humano? Não há solução fácil para tais 

pensamentos. Você está preso entre o desejo de nunca 

mais ser visto novamente e uma determinação de não viver 

uma vida governada por vergonha. (HOLTEN, 2013, 

Tradução Livre)23. 

 

Assim como comumente ocorre na maioria dos 

casos de pornografia não consensual, Emma foi alvo de 

mensagens e julgamentos cheios de ódio: 

humiliation. Why did it make people treat me that way? 

Would I ever be able to look at myself and see a human 
being? There is no easy solution to such thoughts. You are 
caught between a wish to never be seen again and a 

 

https://www.vice.com/pt_br/read/a-bucepower-gang-a-nova-geracao-de-feminismo-no-tumblr
https://www.vice.com/pt_br/read/a-bucepower-gang-a-nova-geracao-de-feminismo-no-tumblr
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que eu era tão nojenta que deveria me matar e alguns 

pareciam muito fascinados com a vergonha sexual nelas. 

(HOLTEN, 2013)
24

. A partir de sua experiência, Emma 

argumenta que esta fetichização faz com que as imagens 

se disseminassem ainda mais rápido, nas quais o corpo 

não necessariamente é o fator mais relevante, mas sim a 

situação degradante de ser alguma imagem vazada 

(HOLTEN, 2013). Diversas pessoas se dirigiram a Emma 

dizendo que publicar seus próprios nudes seria uma 

exposição ainda maior do que quando suas fotos haviam 

sido divulgadas anteriormente. Sobre isso, Emma 

argumenta que tais reações a assustaram pela dificuldade 

das pessoas em não enxergarem a diferença entre algo 

que ela mesma escolheu fazer e algo que foi feito contra 

sua vontade (HOLTEN, 2013). Nesse sentido, Emma 

ssim como estupro e sexo não têm nada 

a ver uns com os outros, imagens compartilhadas com e 

sem consentimento são coisas completamente 

 (HOLTEN, 2013, Tradução Livre)
25

. Sobre a 

leitura do conteúdo, observa-se que as imagens retratam 

Emma nua realizando atividades corriqueiras a qualquer 

ser humano, como escovar os dentes, ler livros etc. Com 

relação aos elementos textuais, esses não acompanham 

as imagens, mas a partir da pesquisa exploratória 

realizada, entrevistas e falas de Emma foram 

identificados em diferentes sites. Sobre as motivações 

além de buscar um recobro de sua humanidade, Emma 

                                            
24
 Disponível em: < http://www.hystericalfeminisms.com/consent/> 

Acesso em: 29 mai. 2016 
25
 Just as rape and sex have nothing to do with each 

other, pictures shared with and without consent are 

 

ressalta que comumente as vítimas de pornografia não 

consensual são colocadas como mulheres ingênuas, que 

não sabiam o que estavam fazendo, de modo que 

aparentava como se, em todos os casos, houvesse um 

arrependimento das mulheres de terem tirado fotos ou 

feito vídeos (HOLTEN, 2013)
26

. Assim, seu projeto busca 

reiterar que o cerne da questão não diz respeito à 

produção do material que é feito respeitando a vontade 

de todos os envolvidos, mas sim, aos problemas gerados 

pela exposição/produção sem o fator fundamental que é o 

consentimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que pornografia não consensual tem 

sido cada vez mais utilizada como meio de infligir dor e 

vergonha aos indivíduos, principalmente às mulheres, que 

se caracterizam por serem as principais vítimas. Diante do 

que foi exposto no artigo, é possível perceber que as 

questões de gênero estão intrinsecamente ligadas à 

pornografia não consensual, que se caracteriza por ser 

mais uma forma de violência advinda de um sistema 

patriarcal que restringe e condena o exercício da 

sexualidade feminina.  

Posto isto, o trabalho buscou expor como o 

processo de midiatização da sociedade, principalmente ao 

que se refere ao crescente uso da tecnologia no cotidiano 

dos indivíduos, possibilitando um maior crescimento (e 

alcance) dessas práticas nocivas. Ressalta-se que a 

26 Disponível em: <http://www.hystericalfeminisms.com/consent/> 

Acesso em: 29 mai. 2016 

http://www.hystericalfeminisms.com/consent/
http://www.hystericalfeminisms.com/consent/
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violência de gênero antecede ao advento das novas 

mídias, mas que, com o grande espectro de possibilidades 

que a tecnologia oferece, o indivíduo decide por si qual é 

o uso que fará destas ferramentas que estão a sua 

disposição, resultando em uma potencialização do 

fenômeno. Com relação à discussão em torno da 

criminalização da pornografia não consensual no Brasil, 

observa-se que esta ainda é recente, mas tem ganhado 

cada vez mais força após casos trágicos que ocorreram 

em âmbito nacional e trouxeram o tema à tona.  

O presente artigo apresentou a comunicação de 

resistência como uma das possíveis formas de 

enfrentamento da pornografia não consensual. Na análise 

dos casos foi possível perceber o exemplo de mulheres que 

reivindicam seus corpos e que, através da exposição 

consentida, buscam trazer novos entornos para a 

discussão. Assim, o resultado da pesquisa indica que as 

estratégias de resistência apresentadas se configuram 

como importantes formas do empoderamento feminino e 

como uma nova voz contra os discursos hegemônicos que 

continuam perpetuando e criando novas formas de 

violência de gênero. 
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Resumo: O longo histórico de exposição da mulher de maneira 

sexualizada para vender bebidas alcoólicas vem enfrentando árduas 

críticas. Em tempos em que o feminismo pauta de maneira mais 

incisiva questões políticas e sociais, algumas dessas campanhas geram 

mobilização desfavorável com relação a marcas dos mais variados 

segmentos. Desta forma, é necessário analisar este tipo de investida 

buscando compreender as novas formas de representação de mulheres, 

principalmente após a emergência da prática de femvertising, a 

propaganda que busca empoderar mulheres enquanto vende. Ao 

observar estas práticas, este trabalho busca compreender quais as 

novas formas de representação feminina nos comerciais da marca Skol. 

Para tanto, foi realizado um estudo de caso dos filmes publicitários 

traçando um comparativo por meio de estudos acerca de publicidade, 

gênero e cultura. Com o objetivo de compreender as diferentes 

estratégias para a representação de mulheres nas peças audiovisuais 

da marca e identificar o conteúdo e a linguagem utilizados através das 

teorias de criação publicitária relacionadas à persuasão do público, foi 

possível perceber que as formas de representação mudaram para um 

patamar mais inclusivo e menos depreciativo. 
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Publicidade e Propaganda do Centro Universitário 

Internacional Uninter. Integrante do Grupo de Pesquisa 

Comunicação, Tecnologia e Sociedade com o projeto 
-mail: 

ana.h@uninter.com 
2 Mestre em História (UERJ), doutoranda em Comunicação 

e Linguagens (UTP). Docente do curso de Comunicação 

Palavras-chave: Publicidade; Gênero; Representação feminina; 

Comerciais de cerveja; Skol. 

 

Abstract: 

to sell alcoholic beverages has been facing arduous criticism. At a time 

when feminism is more incisive in political and social issues, some of 

these campaigns generate unfavorable mobilization to brands of the 

most varied segments. In this way, it is necessary to analyze this type 

representation, 

especially after the emergence of the practice of femvertising, the 

advertising that seeks to empower women while sells products. 

Observing these practices, this work seeks to understand the new forms 

of female representation in Skol (beer) commercials. For this purpose, 

a case study of the advertising films "Redondo é sair do seu quadrado" 

(2017) and "Mulheristicamente" (2004) was carried out, drawing a 

comparative study about publicity, gender and culture. In order to 

understand the different strategies for the representation of women in 

the audiovisual pieces of the brand and identify the content and the 

language used through the theories of publicity creation related to 

persuasion, it was possible to perceive that the forms of representation 

changed to a level more inclusive and less derogatory. 

 

Key-words: Advertising; Gender; ; Beer 

commercials; Skol. 

 

Introdução 

Entre a disseminação de estereótipos e padrões 

inalcançáveis, e a inserção de peças que mostram 

comportamentos ofensivos às questões de igualdade de 

gênero, a publicidade nas diversas mídias continua sendo, 

em sua maioria3, composta por campanhas que utilizam 

de maneira inapropriada e leviana a imagem feminina, 

principalmente no que tange à comunicação de bebidas 

alcoólicas. Em tempos em que o feminismo pauta de 

maneira mais incisiva questões políticas e sociais, 

algumas dessas campanhas geram mobilização 

Social do Centro Universitário Internacional Uninter. 

Integrante do Grupo de Pesquisa Comunicação, Tecnologia 

-mail: maira.n@uninter.com 
3 Uma pesquisa da agência Heads (2015) mostra que 

menos de 20% dos comerciais brasileiros contribuem para 
a equidade de gênero. Disponível em: 

<https://goo.gl/icTtwg> 
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desfavorável com relação a marcas dos mais variados 

segmentos.  

Um exemplo disto foram as reivindicações com 

2015. Com um mote que sugeria ao público aceitar os 

convites da vida e aproveitar bons momentos, as peças 

veiculadas no carnaval em mídia extensiva estampavam 

opo antes de saber 

comunicadoras fez uma intervenção nas peças e 

protesto. Em uma postagem na rede social facebook estas 

alegavam que a campanha era irresponsável e estimulava 

um clima permissivo e perigoso para mulheres. 

O post ganhou as mídias digitais e também 

inspirou uma série de denúncias junto ao CONAR  

Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária
4
. 

Percebendo os maus resultados, a marca providenciou 

Contudo, este não é um caso isolado
5
. 

Considerando que a Publicidade é um processo 

comunicacional e uma prática social que influencia as 

configurações dos modos de vida dos indivíduos na 

contemporaneidade, os anúncios se configuram como 

                                            
4
 Disponível em: 
<http://www.conar.org.br/processos/detcaso.php?id=4082

>. Acesso em 05 e abril de 2017. 
5
 Outro exemplo é o caso das repercussões negativas com 

relação à marca de moveis Alezzia ocorridas em 
2016/2017. 
6
 Disponível em: <https://goo.gl/BFOzPE>. Acesso em 05 

de abril de 2017. 

ações mediatizadas por linguagens e processos culturais 

que buscam a adesão de indivíduos, seja em termos de 

consumo ou aceitação. 

Diante deste cenário, é possível perceber novas 

investidas dentro do campo da Publicidade no que diz 

respeito não só às formas de exposição da imagem da 

mulher em anúncios, mas também às novas narrativas 

desenvolvidas com o objetivo de cativar este público. Neste 

sentido, Johnson e Learned (2012, p.23) apontam que 

reflete conhecimento, comprometimento e entendimento 

profundos da comunidade de mulheres a que ela atende, 

as mulheres recompensam no caixa a autenticidade dos 

 

O repúdio à objetificação da mulher em anúncios 

pelas consumidoras já é algo comprovado por pesquisas 

6
, encomendada ao Data Popular pelo Instituto Patrícia 

Galvão
7
 (2013) cujo relatório aponta que 65% das 

mulheres não se identificam com a forma são retratadas 

na publicidade contemporânea. Isto pode ser analisado 

como consequência de todo processo social e histórico 

enfrentado por mulheres. 

Atualmente, a rejeição a este tipo de estratégia 

publicitária não se restringe mais somente ao âmbito das 

consumidoras: em 2017 o Festival Internacional de 

7
 Fundado em 2001, o Instituto Patrícia Galvão é uma 
organização social sem fins lucrativos que atua nos 

campos do direito à comunicação e dos direitos das 
mulheres brasileiras. Para o Instituto, a mídia é um 

espaço estratégico de incidência social e política para 
qualificar os debates sobre políticas públicas voltadas à 
promoção da igualdade e equidade de gênero. 
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Criatividade de Cannes
8
 (finalmente) se posicionou sobre 

a desigualdade e o preconceito de gênero na publicidade 

instruindo os (as) jurados (as) a rejeitarem peças que 

fizessem uso deste tipo de discurso. 

De acordo com uma investigação prévia das 

autoras deste trabalho (HECK; NUNES, 2016), foi possível 

observar que a questão de gênero vem pautando a criação 

publicitária e, em consequência disto, ganhando novos 

contornos nas pesquisas em Publicidade e Propaganda no 

Brasil. Contudo, foi possível perceber também que apesar 

de incipiente, as pesquisas que relacionam Publicidade e 

Gênero estão presentes nas especializações stricto sensu 

do Brasil. 

Desta forma, é necessária a análise deste tipo de 

investidas buscando compreender as novas formas de 

representação de mulheres. Busca-se compreender quais 

as novas formas de representação feminina nos 

comerciais da marca Skol. 

Assim, este trabalho pretende realizar um estudo 

de caso de filmes publicitários veiculados a partir de 2016 

 (2017)
9
 traçando um comparativo com 

a peça Mulheristicamente  (2004). O objetivo é 

compreender as diferentes estratégias para a 

representações de mulheres nas peças audiovisuais da 

marca e identificar elementos o conteúdo e a linguagem 

utilizados através das teorias de criação publicitária 

acerca das formas de persuadir o target. 

 

                                            
8
 Fundado em 1954, o Festival premia as melhores peças 
publicitárias do mundo e acontece todo mês de junho em 

Cannes, França. É o ponto de encontro global para 

anunciantes, publicitários e profissionais de comunicação. 

Gênero e Publicidade 

Com a modernidade, a industrialização, os media 

modernos e a evolução da sociedade, surge uma maior 

demanda por estudos que envolvam os meios de 

comunicação de massa para explicar os fenômenos sociais 

decorrentes do uso destes e seus impactos. Considerando 

a relevância da publicidade na formação do imaginário e 

da práxis cotidiana, enquanto anunciadora de novas 

linguagens e no despertar de novas sensibilidades 

(BACCEGA, 2005), é imprescindível voltar os olhos às 

campanhas e buscar compreendê-las. 

É preciso considerar que as informações e a forma 

de ver o mundo predominante no Brasil a partir da 

segunda metade do século XX provêm fundamentalmente 

da mídia, proporcionando aos indivíduos informações, 

valores, saberes, outros modos de ler e perceber, bem 

Assim, o ecossistema 

comunicativo é conformado não só por novas máquinas 

e meios, senão por novas linguagens, escrituras e saberes, 

pela hegemonia da experiência audiovisual sobre a 

RTÍN-BARBERO, 2002, p.68). Além disso: 

 

A sociedade capitalista requer uma cultura baseada nas 

imagens. Ela necessita fornecer uma ampla quantidade de 

entretenimento, de forma a estimular o consumo e 

anestesiar os danos causados a determinadas classes 

sociais, raças e sexo. [...] A produção de imagens também 

fornece uma ideologia dominante. A mudança social é 

substituída por uma mudança nas imagens. [...] O 

estreitamento entre liberdade de escolha política e 

liberdade de consumo econômico exige um consumo e uma 

produção de imagens ilimitadas. (SONTAG, 2004, p. 57). 

 

9
 Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=s9FsVvGDDL4>. 

Acesso em: 27 de março de 2017. 
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A (o) publicitária (o), enquanto comunicadora (o), 

discursos sociais em circulação" (BACCEGA, 2005, p.7) que 

devem respeitar o universo social e cultural de suas (seus) 

receptoras (es) visando sua adesão às ideias expostas em 

peças publicitárias. Ela (e) ajuda a construir uma visão de 

mundo, dando destaque a determinados produtos, mas 

também a bens simbólicos, atuando assim como 

colaborador na construção do imaginário coletivo - que 

está em constante construção na práxis. 

Desta forma, é necessário considerar que a 

publicidade enquanto prática discursiva coloca 

comportamento. Enquanto linguagem é um local de 

interação que expõe representações do ser humano. Neste 

sentido, tem também papel nas relações de gênero. 

Até pouco tempo, a imagem feminina era 

somente vinculada a rótulos de esposa à mãe, de dona de 

casa à educadora  sensual, 

trabalhadora, bonita  justamente os papéis trabalhados 

2003, p.157) na sociedade do espetáculo (DEBORD, 1997). 

Contudo, a preocupação com a imagem feminina, que não 

é nova, como se viu, lançou mão não só a questões sobre 

inclusão e direitos sociais e políticos, mas sobre o corpo e 

valores patriarcais, poder e identidade, sendo que o 

próprio corpo assume as transformações sociais, 

absorvendo e refletindo a cultura de acordo com as 

épocas. 

                                            
10
 http://goo.gl/SL3ceu 

11
 http://goo.gl/5uvwgi 

É 

a ênfase colocada sobre o gênero não é explícita, mas 

constitui, no entanto, uma dimensão decisiva da 

p.26). Assim, é indispensável refletir que a publicidade é 

target dos anúncios publicitários e transformam as 

mensagens recebidas no âmbito social-cultural.   

 

discurso, linguagem e, portanto, manipula símbolos para 

fazer a mediação entre objetos e pessoas, utilizando-se 

(CARVALHO, 2009, p.12). A mensagem publicitária deve 

tornar o produto familiar e valoriza-lo com certa dose de 

diferenciação em relação à concorrência. Assim, 

publicidade impõe, nas linhas e entrelinhas, valores, 

ibid, p.13). 

A publicidade enquanto mecanismo ideológico 

(ideologia enquanto discurso que interpela e qualifica os 

sujeitos) costuma aplicar em suas peças discurso 

hegemônicos (ideologia dominante) que não conseguem 

mais dar conta das configurações da sociedade atual. 

Desta forma, algumas (uns) criativas (os) passaram a 

inserir pessoas gordas
10

, transgênero
11

, com deficiência
12 

e idosas
13

 estampadas em anúncios, revolucionando 

assim a maneira de ofertar produtos e serviços, ao mesmo 

tempo em que proporcionam uma reflexão sobre gênero, 

representação e representatividade. 

12 http://goo.gl/5Z4KTG 
13 http://goo.gl/pwxWK8 
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Mostra-se necessária uma crítica sobre a 

identidade das mulheres ultrapassando o ponto de vista 

reducionista de que figuras femininas significam 

contidas ou até mesmo apa

82). É evidente que, na maioria das vezes, convenções 

sociais machistas e sexistas ainda servem erroneamente 

de base para muitos anúncios de bebidas alcoólicas na 

atualidade. Analisando a exposição da imagem feminina 

na publicidade de cervejas de maneira geral é notório que 

esta é muitas vezes distorcida e vista apenas sob a ótica 

do erotismo cujas 

(HELDMAN, 2012 apud LOURENÇO et al., 2014, p.5), 

expondo a mulher em nível de objeto, enquanto seu poder 

  

Logo, o estudo sobre as representações de gênero 

na publicidade revela construtos circulantes e demonstra 

como se configuram as relações de poder entre gêneros, 

mas também podem apontar novas formas de 

culturais pode tornar possível à reinterpretação ou mesmo 

oferecer assim novas perspectivas às velhas questões.  

As transformações vivenciadas pelas mulheres 

nos últimos anos influenciam de maneira incisiva a 

maneiro como se relacionam com marcas

sociais, culturais e econômicas que ocorreram no país nas 

últimas décadas colocaram as mulheres  como agentes e 

                                            
14
 Disponível em: <http://goo.gl/WP4WFw>. Acesso em 05 

de abril de 2017. 

sujeitos  em novos papeis em todas as esferas de suas 

-12).  

Barletta (2003) afirma que a mulher avalia as 

marcas por meio de análises minuciosas de anúncios, 

artigos de revistas, visita a websites, exame do produto e 

conversas com profissionais. Deste modo, a publicidade 

pode intervir diretamente na percepção com relação a 

uma empresa. Conhecer o público-alvo e suas aspirações 

é uma das estratégias necessárias para comunicar de 

maneira eficaz. Ao tratar esta perspectiva com foco nos 

anúncios, uma pesquisa realizada pela plataforma She 

Knows (2014) apontou que:  

 

91% das mulheres acreditam que a maneira como são 

retratadas na publicidade impacta diretamente à sua 

autoestima; 51% das mulheres gostam de anúncios -

 pois acreditam que eles quebram barreiras de 

igualdade de gênero; 81% das entrevistadas afirmaram 

que os anúncios que retratam mulheres desta maneira são 

importantes para as novas gerações; 71% destas acreditam 

que as marcas devem ser responsáveis por usar 

publicidade para promover mensagens positivas para 

mulheres e meninas; 62% acham que qualquer marca pode 

entrar no espaço publicitário pró- feminino; 94% acreditam 

que retratar as mulheres como símbolos sexuais em 

anúncios é prejudicial; mais da metade disseram ter 

comprado um produto porque gostaram de como a marca 

e sua publicidade retratam mulheres; e 46% têm seguido 

uma marca nas mídias sociais , porque eles gostam o que 

a empresa representa. (SHE KNOWS, 2014).14 

 

A partir destas perspectivas, emergiu a prática de 

femvertising, palavra que resulta da junção dos termos 

feminino e propaganda, em inglês. Foi difundido por 

Samantha Skey no Advertising Week em 201415, evento no 

qual profissionais discutiram o papel da publicidade na 

disseminação de estereótipos negativos com relação ao 

gênero feminino e, ao mesmo tempo, como poderiam 

15
 Disponível em: <http://goo.gl/IWUt12> 
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colocar o empoderamento em pauta. Parece que a 

publicidade finalmente acordou para a terceira onda do 

feminismo, que já ganhou a música e a cultura pop há 

alg apud BRAINSTORM9, 2015). A 

fundadora da 65/10, consultoria especializada em 

comunicação com mulheres, Thais Frabris aponta:  

 
Levantar as bandeiras da causa feminista é uma escolha 

que está provando dar resultados. Optar por esse caminho 

posiciona as marcas de forma contemporânea e alinhada 

com a pauta das conversas e o pensamento dos 

consumidores. Muitos consideram o território arriscado. 

Mas em um mercado em que as mulheres movimentam R$ 

1 trilhão e 65% delas não se identificam com a forma como 

são retratadas na publicidade, parece que arriscado mesmo 

é investir nas velhas fórmulas. 

 

A partir disso, entende-se o termo femvertising 

como publicidade voltada ao empoderamento feminino 

que emprega conceitos a favor do talento de mulheres nas 

mensagens e imagens com o objetivo de capacitar 

SHEKNOWS, 2015). Contudo:  

 
Devemos ressaltar ainda que empoderamento não é um 

estado que se pode alcançar de uma vez por todas, pois 

remete a uma perspectiva de mudança contínua ocorrente 

no tempo presente [...] Por fim, reiteramos que embora 

tenha-se observado o uso crescente do termo 

empoderamento de mulheres nos últimos anos, ainda não 

existem consensos quanto a conceitos, consequências e 

fatores de legitimação.  Entende-se que aumento da 

capacidade de tomada de decisões das mulheres em uma 

esfera da vida não necessariamente afetará positivamente 

outras. (NASCIMENTO; DANTAS, 2015, p.3). 

 

Em tempo em que o empoderamento pauta a 

criação publicitária, e se estabelece um novo patamar em 

que as questões de gênero pautam de maneira incisiva a 

mídia, as empresas estão voltando seus olhos a estas 

feminina em campanhas de bebidas alcoólicas. 

Considerando o (longo) histórico de objetificação 

de mulheres em campanhas da cerveja Skol (praticamente 

51 anos, desde sua fundação em 1964 até 2015), somada 

às manifestações supracitadas ocorridas com relação a 

mudanças na sua forma de comunicação. 

 

Representação feminina nos comerciais da Skol 

As imagens publicitárias são um caminho eficaz 

para entender o contexto sociocultural contemporâneo. 

Seu desenvolvimento foi 

próprias e uma forma peculiar de ler e de reproduzir a 

realidade so Neste sentido, 

Maffesoli 

social via imagens contemporâneas são produtos e 

ibid, p.117). Permeada por imagens: 

  

A linguagem publicitária [assim como toda a linguagem da 

mídia], caracterizada por participar do contexto social, 

apropria-se de elementos culturais e traduz a realidade 

conforme esses padrões, por isso, em épocas, sociedades e 

até em grupos diferentes da mesma sociedade, a 

publicidade é elaborada com uma relação específica entre 

os signos que a compõem, revelando ideologias pelo 

envolvimento de fatores psicossocial-econômicos. Dessa 

maneira, por estar tão veiculada à história social, é que a 

publicidade apresenta-se tão atrativa e torna-se, de certa 

forma, tão íntima do seu público-alvo, que, na verdade, 

mais do que receptor, é um cúmplice do emissor, seu 

parceiro no jogo de interlocução, responsável por 

contextualizar, por atribuir coerência a enunciados 

aparentemente incoerentes. (GONÇALVES, 2006, p. 27). 
 

Neste sentido, a publicidade enquanto linguagem 

permeada pela cultura, componente e reflexo desta, 

também pode ser analisada por este viés. Predebon (et. 

al., 2008, p. 105 e propaganda 

tem a finalidade maior de seduzir. e a sedução pode 

tornar-se efetiva pe . Atualmente, 

os argumentos racionais (apolíneos) perdem, cada vez 

mais, espaço para dar ênfase a valores simbólicos 
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(dionisíacos) associados às (novas) formas de 

representações do imaginário social. 

(DEBORD, 1997, p.106).  

Ao retratar a mulher, atualmente as aclamadas 

práticas de femvertising expõem uma imagem está além 

daquela velha r

XX.
16
 

 

Apesar de marcar uma inegável ruptura histórica, a 

terceira mulher não faz tabula rasa do passado. Trata-se 

de um novo modelo que comanda o lugar e destino social 

do feminino e que se caracteriza por sua autonomização 

em relação à influência tradicional exercida pelos homens 

sobre as definições e significações imaginário-sociais das 

mulheres. (SANTAELLA, 2008, p. 108). 

 

Conforme supracitado, ao refletir sobre o novo 

contexto sociocultural, a representação feminina na 

filmes analisados neste trabalho, é possível notar esta 

mudança com relação à passagem de tempo ao considerar 

um filme de 2004 e outro de 2017: 

 

Figura 1  Filme1 Mulheristicamente (2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
16 Sendo que, de acordo com o autor, a primeira, era 
depreciada e temida, submissa aos governos masculinos; 

e a segunda (esposa-mãe-educadora), que a partir do 

século XVIII era idealizada, mas ainda submissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: F/Nazca (2017)
17

 

A descrição do filme no site da agência evidencia 

(já em 2004) um possível 

relação ao uso da imagem feminina por uma personagem, 

e uma demarcação de menosprezo e depreciação à reação 

da personagem. Além disso, também retrata uma mulher 

magra), mas vinculada ao papel social comumente 

utilizado para representar mulheres: ela está na cozinha 

enquanto o namorado assiste à programação televisiva. 

 

Dentro do conceito Redondo X Quadrado [...] o filme mostra 

um rapaz no bar pegando uma cerveja Skol e logo aparece, 

por meio de recursos de computação gráfica, uma menina 

de biquíni girando pela sua garganta. Uma voz explica a 

cena:  como a Skol desce na sua garganta. Ela desde 

redondo, sensual, gostosa, bem  Ouve-se um 

 de satisfação. Em seguida, a mesma voz explica 

o que acontece com quem bebe outra cerveja:  desce 

 Pela garganta do outro rapaz desce um 

homem gordo e desengonçado, usando biquíni e batendo 

de um lado para outro, caindo de pernas para cima e 

batendo a cabeça. O rapaz faz uma expressão de quem está 

muito incomodado e sacode os lábios querendo se livrar da 

cerveja. Essa cena toda se passa na televisão e os 

telespectadores são um casal em uma situação corriqueira. 

A namorada fica bravinha:  que eles sempre arrumam 

um jeito de enfiar mulher em propaganda de  O 

namorado sorri sem graça e responde:  Nem 

reparei. Mas eles colocaram homem também, amor. É que 

não ficou bom,  A garota fica bem irritada e atira 

17
 Disponível em: <https://goo.gl/NhgOQN>. Acesso em 06 

de abril de 2017. 
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uma torta no rosto do marido. (F/NAZCA, 2017  grifo 

nosso). 

 

Doze anos depois, as formas de exposição da 

mulher são diferentes, mulheres gordas, negras, velhas, 

utilizado estrelam várias cenas, como é possível ver no 

 

2)  que ainda trata da dualidade rendondo/quadrado, 

referindo-se ao slogan 

 

 

Figura 2  Filme 2 Diferentes padrões de mulheres utilizados no filme 

"Redondo é sair do seu quadrado" 

Fonte: Página no Youtube da Skol (2017)
18

 

 

Também é possível ver uma placa que expõe dois 

amplamente difundido pela mídia  brancos (as), magros 

 

referência ao texto do filme:  

 

Vergonha? Vergonha do quê? De ser narigudo? Gordinha? 

Ah, fala sério. Põe essa careca no sol. Tira a camisa, meu 

irmão, mostra esse peitinho. Vai de biquíni, meu amor. 

Sente o vento na cara, no narigão, na  vida é 

longa e o verão é curto. Você tem espelho em casa? Então 

sai de casa. Vê se se enxerga. Verão Skol. Redondo é sair 

do seu quadrado. (SKOL, 2017). 

 

                                            
18
 Disponível em: < https://goo.gl/swe5zQ>. Acesso em 06 

de abril de 2017. 

Figura 3  Frames do filme 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Página no Youtube da Skol (2017)
19

 

Sabe-se que a publicidade busca estimular as 

pessoas a consumir determinados produtos ou serviços, e, 

para isto, deve ser analisada qual a melhor maneira de 

criar um estímulo de acordo com os anseios do público: 

 

A publicidade baseia-se no conhecimento da natureza 

humana, quanto mais conhecermos o valor das palavras, 

as necessidades, os desejos e impulsos humanos e as 

emoções que desencadeiam, mais saberemos sobre a 

técnica de persuasão e seu modo de operar.  

et all, 2009, p.80). 

 
(ibid) ainda aponta que 

percebemos a necessidade e esta se manifesta em desejo 

por determinada coisa é que a nossa conduta se põe em 

. A força remota são as necessidades, e o motivo de 

compra, já os desejos que o autor (ibid, p.79) define como: 

 

Ambição (desejo de progredir, de ser alguém); Amor à 

família (afeto aos pais, filhos, irmãos, etc.); Aparência 

pessoal (anseio e bem-vestir); Apetite (paladar, amor à boa 

mesa); Aprovação pessoal (desejo de ser apreciado, de ser 

igual socialmente); Atividade (esporte,  jogos e 

semelhantes); Atração sexual (conquista amorosa, 

casamento, namoro); Beleza  (sentimento estético, desejo 

pelo que é belo); Conformismo (hábitos, tendências à 

imitação, a seguir líderes); Conforto (desejo de repouso, 

bem-estar, tendência à euforia); Cultura (sede de saber, 

desejo de instruir-se); Curiosidade (necessidade de saber o 

que se passa, bisbilhotice); Economia (de dinheiro, de 

tempo, esforços, desejo de lucrar); Evasão psicológica 

(desejo de esquecer a realidade); Impulso de afirmação 

19
 Disponível em: < https://goo.gl/swe5zQ>. Acesso em 06 

de abril de 2017. 
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(desejo de se impor, de se afirmar); Segurança (proteção 

contra sinistro, previdência); Saúde (higiene, defesa contra 

doenças). 

 

Neste sentido, o filme 1 busca agir através da 

atração sexual, enquanto o filme 2 atua pelo impulso de 

afirmação, mudança significativa de abordagem. 

Contudo, além das necessidades, de acordo com 

et alli 2009, p.84-85), 

dos consumidores, utilizam-se três fatores de influência, 

ou então 

empatia. 

A sugestão que atua pelo sentido afetivo da 

mente, pela repetição, convicção e pela atmosfera que 

circunda o objetivo ou que emana do anúncio; na 

abordagem da imitação o indivíduo no seio da coletividade 

sente-se irresistivelmente atraído a imitar as atitudes dos 

demais membros do grupo; e, por fim, empatia, 

capacidade da pessoa de identificar-se com outras, 

experimentar os mesmos sentimentos ou viver 

mentalmente situações que desejaríamos experimentar. A 

partir desta perspectiva, é possível afirmar que ambos os 

filmes atuam através de um misto de sugestão e imitação, 

mas somente o segundo (filme 2) aborda a empatia. 

Já Martins (2008, p.155-162) aponta que existem 

também alguns recursos motivadores que podem ser 

muito eficazes: anúncios de onirismo, de positividade, de 

inovação, de sedução, de hedonismo e de narcisismo. 

 

Tabela 1 - Recursos Motivadores 

ONIRISMO Criação de necessidades psicológicas, que vão além 

das necessidades materiais. A publicidade afirma 

que é possível comprar, adquirir e aceitar é uma 

maneira de sonhar acordado. O onirismo tem a ver 

produto é único e fará de vocês uma pessoa 

 

POSITIVIDADE Objetiva promover o prazer por meio de seu 

discurso, exaltando a alegria, a moda, os carros, p 

não esforço, etc. É o consumo do prazer pela 

êxito está aqui. Visite-  

INOVAÇÃO O original, inesperado e atraente é mais observador 

descobriu o que é ser moderno? Nós temos o 

 

SEDUÇÃO A sedução separa o objeto da verdade, o 

significativo da fantasia, ela não passa de um jogo 

de aparências que satisfaz ao cidadão em 

aparentar o que, às vezes, não é. Veja um exemplo: 

 

HEDONISMO Todos são iguais perante o universo da 

propaganda, mas cada um é individualizado no 

discurso dela. É o consumo do prazer como 

elemento estratégico da publicidade que o enfatiza 

como direito legítimo de realização humana. Um 

 

NARCISISMO Os temas são voltados para a preocupação com o 

corpo, a saúde e os problemas psicológicos do 

próprio indiv

 

Fonte: MARTINS (2008, p.155-162) 

 

Considerando estes, o filme 1 faz uso da sedução 

e pelo hedonismo, enquanto o segundo emprega o 

onirismo e a positividade. 

 

Considerações finais 

Este trabalho buscou investigar as 

transformações nas formas de representação feminina em 

comerciais da cerveja Skol através da análise de técnicas 

publicitárias de persuasão. Para isso, foram elencadas 

duas pelas audiovisuais veiculadas em momentos 

distintos: uma em 2004 e outra em 2017, depois de um 

escândalo que envolveu a marca acerca das questões de 

gênero. 

 Foi possível perceber que a representação 

feminina se transformou: de mulheres brancas, loiras e 

magras, expostas com forte apelo sexual, a marca passou 

a fazer uso de um conj

estereótipos, retratando mulheres de diferentes idades e 

biotipos. Isso também pode ser analisado considerando a 
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emergência da prática de femvertising, a publicidade 

voltada ao empoderamento feminino. Esta tendência vem, 

nos últimos anos, propondo novas formas de 

representação em termos de estereótipo e papeis sociais. 

As novas práticas de criação publicitária 

associadas ao escândalo que a marca sofreu em 2015 com 

posicionamento de marca. Esta nova forma de 

comunicação da empresa incluiu uma campanha para o 

convidou artistas  mulheres  para refazer antigos 

pôsteres que utilizavam a mulher com conotações sexuais 

como argumento de venda. 

 

Figura 4- Redesenho de pôsteres antigos da Skol 

 
Fonte: Website Skol. Arte por Camila do Rosário. 

 

Ao falar desta campanha, a diretora de marketing 

da marca, em entrevista ao G1, Maria Fernanda de 

Albuquerque, afirmou que atualmente "[A ideia da marca] 

não é mostrar uma mulher diferente, é simplesmente 

retratar a realidade, as mulheres como elas são. Uma 

executiva, uma mãe, uma dona de casa... não servindo 

cerveja, mas tomando" (ALBUQUERQUE apud G1, 2017)20. 

A profissional argumentou que as representações 

femininas utilizadas no passado não são mais condizentes 

                                            
20 Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/midia-

e-marketing/noticia/skol-lanca-acao-para-trocar-

com os valores da empresa: "É uma coisa que naquele 

momento funcionava, mas que hoje não faz mais sentido, 

não conversa com os valores da empresa muito menos 

com os jovens" (ALBUQUERQUE apud G1, 2017). A 

representação passou da sexualização da mulher como 

argumento de venda, ao incentivo à emancipação e a 

aceitação. 

De acordo com Carvalho (2009), as peças 

publicitárias fazem uso de estereótipos e papeis sociais 

destinados às mulheres, reforçando-os, mesmo aqueles 

que, muitas vezes, não condizem mais com a realidade. 

Contudo, as peças também podem contribuir para as 

transformações socioculturais enquanto anunciadoras de 

imagens criadas ou representativas e contribuindo na 

disseminação de novos tipos de representação com as 

quais as mulheres voltem a se identificar. Mesmo assim, 

é necessário observar este tipo de mudança nos discursos 

de marca como uma forma de capitalização do discurso 

feminista em pauta. 
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Rodrigo Otávio dos Santos (UNINTER) 
 
Resumo: O presente artigo visa entender o trabalho de três grandes 

pesquisadores na área das imagens e da comunicação. Neste ensaio 

destacamos Umberto Eco, Erwin Panofsky e Jean-Claude Schimitt, que 

com suas visões de arte, imagem e comunicação ajudam no 

entendimento da questão imagética do passado, mesmo porque a 

própria definição de imagem é alterada ao longo do tempo, bem como 

as noções de iconografia e iconologia. Toda a relação homem-arte no 

período medieval é tratada por estes autores, e buscamos fazer um 

apanhado geral destas ideias 

 

Palavras-chave: História; imagem; arte. 

 

Abstract: This paper wants to dialogue with three great authors about 

images, art and communication. In this esay, we discuss Umberto Eco, 

Erwin Panofsky and Jean-Claude Schimitt, who inprints their visions of 

art, image and communication and help us to understand questions 

about images in the past and the vision of the ancient men and 

women. The relantionship between men and art in the medieval period 

is studied by this authors and here we try to collect and present some 

of these ideas. 

 

Keywords: History; image; art 

 

O presente trabalho busca discutir, junto à três 

dos maiores ensaístas acerca das imagens medievais 

como estas são criadas e compreendidas em sua própria 

época. Esta visão de compreender a imagem como fruto 

de um tempo e não de apenas um homem, um artista, 

permeou toda a História e Cultura, mostrando aos alunos 

uma nova forma de pensar a arte, não apenas a arte pela 

arte, como tantas vezes a História da Arte nos apresenta, 

tampouco a arte como mero acessório desprezível no 

estudo da cultura de um povo. Uma de nossas intenções 

é a de entender a arte como expressão derivada de um 

povo, derivada de uma época, e que precisa ser 

compreendida com bases não apenas artísticas, mas 

sociais, culturais e históricas. 

O primeiro dos autores aqui discutidos é Jean-

Claude Schmitt (2007), francês que fora aluno de Jacques 

le Goff, e que a partir das ideias passadas pela escola dos 

Annalle, onde seu mentor fora grande contribuidor, tenta 

compreender a época medieval por meio da arte e do 

relacionamento desta com a comunidade. Schmitt (2007) 

procura utilizar meios e ferramentas oriundos da história 

da arte para entender e melhor explicar a época por ele 

estudada. 

Seu livro 

fácil leitura, porém não por isso deixa de ser denso. A 

capacidade do autor em olhar todos os lados da questão 

imagética medieval é digna de nota, tanto quanto sua 

capacidade de encontrar exemplos e tornar seu dicurso 

mais palatável ao leitor não iniciado. Outro ponto 

fortíssimo na obra é a percepção de Schmitt (2007) no que 

tange ao termo imagem , que, como veremos, não 

significa apenas a imagem visual, mas também as 

imagens intelectuais e signícas. 

Em conjunto com Schmitt (2007), estudamos 

Umberto Eco (2010), pesquisador italiano muito afeito e 

mais conhecido por seus trabalhos na área de linguística 

e semiologia, uma vez que seguiu o campo desbravado 

por seu antecessor Ferdinand de Saussure. Eco (2010) é 

um autor que consegue transitar por diversas áreas, além 

de possuir uma característica rara, que é a facilidade de 

produzir textos densos e acadêmicos, mas também 

produzir textos simples e de fácil aceitação pelo não 

iniciado na área. Este autor produziu peças 

importantíssimas na área de semiologia, como Os limites 

da Interpretação ou Apocalipticos e Integrados, sendo esta 

última um apanhado de textos que são utilizados em 

diversas áreas, desde a linguística até a comunicação de 
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massa. Atuando como historiador, ainda que seja Eco 

(2010), já em sua defesa de doutoramento acerca da 

estética medieval na obra de São Tomás de Aquino, já 

investigava o problema da  significação que o homem dá 

ao mundo. Além de seus trabalhos estritamente 

acadêmicos, produz livros direcionados ao público em 

geral, literatura histórica palatável ao indivíduo não 

familiarizado com o ambiente acadêmico. Um desses 

livros, O Nome da Rosa, chegou inclusive a virar filme 

hollywoodiano, levando a história à comunicação de 

massa. 

O livro Arte e Beleza na Esté

texto com muita erudição, deveras entrEco (2010)rtado, 

porém não é difícil de ler. Eco (2010) procura mostrar seu 

objeto de estudo de todas as formas e lados possíveis, 

para levar o leitor à conclusão por ele imaginada. Digno 

de nota também a capacidade do autor de, mesmo não 

sendo historiador de formação, perceber o imaginário 

medieval com incrível sapiência, sempre começando pelo 

pensamento do período para chegar à representação, 

mostrando toda a complexidade do pensamento e da arte 

medieval. Ainda assim, é necessário fazer a crítica que Eco 

(2010) sempre trabalha com textos e visões da elite 

intelectual da época, não se atendo às outras visões. 

O terceiro autor estudado por nós é Erwin 

Panofsky (1991). Este historiador da arte alemão é 

imprescindível na análise de qualquer obra de arte do 

período por nós estudado, uma vez que a distinção entre 

iconografia e iconologia pertence às suas obras. Para 

Panofsky (1991), iconografia é o estudo do tema da arte, 

enquanto a iconologia é o estudo de seu significado. Suas 

definições são utilizadas por diversas áreas do 

conhecimento, desde a história da arte, de onde ela é 

oriunda, à matérias diversas como comunicação, 

semiótica, linguagem, design, informática, entre outras.  

Em sua obra Arquitetura Gótica e Escolástica

Panofsky (1991) traça um paralelo entre a escolástica e 

arquitetura em tempo e espaço bem determinado. Um raio 

de cem quilômetros em volta de Paris, na França entre 

1130/40 e perto de 1270. Esta delimitação torna seu 

trabalho riquíssimo, pois não mancha ou deturpa os 

demais estudos realizados em outros locais cuja realidade 

no período era naturalmente diferente. Panofsky (1991) 

coloca o arquiteto e o escolástico como iguais em sua 

obra, lembrando que a catedral tem que estar completa. 

Mas, como tudo na Idade Média não aleatoriamente. Tudo 

precisava ser justificado dentro da filosofia da época, que 

era a escolástica. 

Panofsky (1991) detalha três níveis de 

compreensão da história da arte: Primário, ou seja, a 

visualização da obra pura e simplesmente, independente 

de seu contexto ou seu significado; Secundário, onde 

consegue-se perceber além da obra seu espaço cultural e 

seu conhecimento iconográfico; e por último seu 

Significado IntrínsEco (2010), ou iconologia, onde o 

observador leva em conta a história pessoal, técnica e 

cultural para compreender uma obra. Neste caso, a arte 

não é incidente isolado, mas sim produto de 

determinado ambiente histórico. Tais formulações 

levaram a inúmeros outros estudos, que muito 

engrandeceram não só nossa compreensão acerca das 

obras de arte estudadas, mas também acerca da própria 

História. 

Com Schmitt (2007) podemos descobrir que as 

imagens mais comuns em determinada época e local são 

aquelas que possivelmente mais representam as 



 

97 

 

tendências culturais mais enraizadas na cultura deste 

período. Mas não apenas as ferramentas e técnicas 

moldam o formato da arte. Também suas concepções de 

figuração, a forma de olhar e ser olhado pela obra 

influenciam na forma que o artista dialoga com seu 

público e com seu tempo. Há, possivelmente, paralelismos 

entre várias imagens oriundas de certo período, porém, 

como já salienta Panofsky (1991), por mais que o 

historiador busque sempre trabalhar com períodos 

históricos diferenciáveis , e que haja, sim, diversos 

paralelismos, há de se prestar atenção para não incorrer 

no risco de paralelismos inexistentes. Eco (2010) 

salienta também em seu trabalho que o historiador deve 

buscar estas congruências do período estudado, mesmo 

porque são nestes encontros que conseguimos 

compreender a estética deixada em determinado tempo e 

espaço. 

Para os três pesquisadores, todas as imagens, 

desde a mais sacra e bela até a mais pagã e feia, têm sua 

razão de ser. Schmitt (2007) nos lembra que na Idade 

Média todas as imagens estão carregadas de valores 

simbólicos, uma vez que cumprem funções religiosas, mas 

não somente estas, sendo utilizadas também por razões 

políticas e ideológicas, para, como salienta Eco (2010), 

educar os analfabetos, cumprir ritos litúrgicos e até 

mesmo rituais mágicos originariamente pagãos. 

A imagem, porém, não necessariamente precisa 

ser algo palpável e conservado em determinada técnica. 

Uma das maiores contribuições do texto de Schmitt (2007) 

é justamente o entendimento do autor sobre a palavra 

latina imago. Com base nesta palavra, o autor decide 

estudar não apenas as imagens forjadas fisicamente, mas 

também aquelas representações inerentes ao domínio do 

invisível, tais como sonhos, anjos, e até mesmo Deus. Para 

Schmitt (2007), a  nossa dita civilização da imagem ão 

se compara à civilização medieval e a importância da 

imago nela. Para o autor, imago é o fundamento da 

antropologia cristã. 

Eco (2010) salienta que a cultura medieval tem 

em seu cerne a inovação, mas sempre a reveste sob a 

ideia da repetição. Para este autor, a inovação atual não 

é tão grande quanto a do período estudado. Schmitt 

(2007) diz que esta cultura é pensada sempre como 

reflexo, então o próprio mundo, bem como a natureza, as 

instituições criadas pelo homem e a própria vida moral 

são pensadas como reflexos. São obras que parecem ter 

sido pensadas como imagens oriundas de um gigantesco 

espelho. Mas este espelho não necessariamente é o que se 

pode enxergar. Tanto que Schmitt (2007) nos fala que 

pintores e escultores não pensam em imitar a realidade 

que os cerca, e utilizam a realidade presente apenas como 

ponto de início para criar uma arte com elementos do 

diferente e do invisível. Na arte medieval, as formas e as 

cores são utilizadas como indícios das realidades invisíveis 

que o homem não pode enxergar mas pode sentir. Tanto 

que estas imagens não poderiam representar fielmente 

tais realidades. A função do artista neste sentido é a de 

tornar este mundo invisível presente, presentificar 

determinadas realidades não palpáveis. Panosfsky 

salienta também que a arte do gótico é uma arte 

subjetiva, onde escultores, pintores ou arquitetos criam 

não mais peças, mas sim espaços imagéticos. 

A imagem medieval pode, segundo Schmitt 

(2007), ser comparada a uma aparição, ou a uma epifania, 

e carrega consigo as marcas destes fenômenos. Um dos 

exemplos utilizados pelo autor é o uso contínuo do 
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dourado, que reflete a luz e, portanto, indica a mediação 

que a imagem operava entre os campos visíveis e 

invisíveis. Eco (2010) salienta que os medievais 

continuamente falam sobre a beleza das coisas e que a 

imagem dos homens sobre o universo é cheia de otimismo 

e luz. A luz invade a vida dos cidadãos, principalmente no 

período gótico, onde o mais importante edifício da cidade 

- a igreja - era repleta de vitrais que evidenciavam a 

existência de Deus no brilho luminoso. A luz, criação de 

Deus, era mais uma das certezas da existência d`Ele, uma 

vez que no período, segundo Panofsky (1991), as criações 

de Deus provavam sua existência, não precisando postular 

nada anteriormente. 

Eco (2010) também nos lembra do esplendor, da 

luz que, em São Tomás, adquire significado 

completamente diferente do que existia no período 

neoplatônico. Para os neoplatônicos a luz vinha do céu, do 

alto, e depois difundia-se criativamente nas coisas. Ainda 

no neoplatonismo era aceito que a luz era direta, que 

constituia-se e solidificava-se nas coisas. Para Tomás, a 

claritas é o oposto, sobe de baixo, do íntimo da coisa, 

como uma manifestação autônoma da forma organizante. 

A própria tradição estética medieval utiliza a 

metafísica da luz como forma de esplendor e causa de 

deleite aos olhos dos indivíduos. Eco (2010), porém, nos 

diz que além da luz, há também a noção da perfeição, 

apontada também pela escolástica estudada por 

Panosfky. O bonito, o perfeito, baseia-se na forma e, em 

muitos momentos, na proporção, na matemática do belo. 

Eco (2010) então nos lembra de Santo Agostinho, cuja 

definição de beleza pairava na definição da proporção, dos 

números e contas proporcionais. Segundo Eco (2010) estas 

noções vieram da Grécia Antiga, por Pitágoras, Platão, 

Aristóteles entre outros. Na Idade Média, a teoria das 

proporções é difundida principalmente por Vitrúvio. Sua 

teoria das proporções humanas indica que a harmonia do 

belo é a mesma ou remete à Grécia. As dimensões da coisa 

bela são determinadas apenas em relação umas as outras, 

e não rEco (2010)nduzidas separadamente a uma unidade 

numérica neutra. Schmitt (2007) lembra-nos que no 

período havia uma relação de semelhanç , entre a 

imagem e o protótipo divino oriunda do neoplatonismo 

cristão, que indicava o papel de mediação do ícone entre 

homens e Deus, sendo considerado possível e 

teologicamente fundamentado. 

A proporção então é fundada como um dos pilares 

da nova estética medieval, e, para Panofsky (1991), na 

França entre 1130/40 e próximo a 1270, esta é constituída 

graças à aproximação com a escolástica, já que a 

arquitetura era uma das artes que mais se valiam destes 

números para suas obras. Segundo o autor, é muito 

provável que tais arquitetos do período tivessem entrado 

em contato com o ideário escolástico, seja na escola, nos 

sermões ou nas disputas de saber. Dentro da própria 

escolástica sempre há a mesma predisposição à 

estruturação, à composição numerica estruturada, aos 

elementos constituintes da proporção. Panofsky (1991) 

cita inclusive a Divina Comédia, de Dante Alighieri, cuja 

forma poética é conscientemente proporcional e 

matemática. 

Para Eco (2010), ao se achar o centro simétrico, o 

homem medieval achava sua orientação, seu caminho e 

racionalidade. A estética da proporção era a estética 

medieval por excelência. Este princípio da simetria era, 

mesmo em expressões elementares, critério instintivo tão 

introjetado no âmago medieval que proporcionava a 
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própria evolução repertorial do período. Ainda segundo 

Eco (2010), as exigências de simetria podiam ser tão 

imperativas que os artistas eram autorizados a 

modificar até mesmo cenas cuja tradição era 

conhecidíssima. O autor cita o sacrifício de um dos reis 

magos, uma vez que o número três não é simétrico. 

A música é a principal fonte de perseguição do 

ideário simétrico e matemático. Eco (2010) cita Boécio, 

que por sua vez informa que o músico é o teórico, o 

conhecedor das regras que governam a mundo sonoro. 

Regras estas matemáticas. Já o executante, aquele que 

toca o instrumento, é meramente um escravo sem perícia. 

Já o compositor é uma pessoa instintiva que ainda não 

conheceu as belezas que só a teoria matemática pode 

revelar. Apenas aqueles que conseguem julgar melodias, 

ritmos e sons por meio da razão matemática pode ser 

chamado músico. A estética da proporção mostra-se como 

dogma medieval. 

A Idade Média acabará desenvolvendo uma 

infinidade de variações acerca da beleza musical do 

mundo. Eco (2010) explica que no período o cosmo era 

visto como uma cítara, instrumento musical que pode ter 

grande número de cordas, cujas cordas são harmônicas. 

Para Panofsky (1991), do mesmo modo que a música 

passou a ser articulada por meio de definições rígidas de 

compassos e tempo, as artes plásticas procuram articular-

se para forjar divisões sistemáticas no espaço. 

Eco (2010) salienta a importância da matemática, 

e dos números básicos. O autor revela os simbolismos dos 

números, como o 4, que para a crença comum da época 

era número fundamental e resolutivo, haja vista a teoria 

do homo quadratus, que implica no número como 

princípio do universo. Mas não apenas o quatro, mas o 5 

também é número importante, já que a vida espiritual é 

dialética cujo fundamento é oriundo da perfeição do 

número 10. 

Para os indivíduos medievais, Deus construiu o 

mundo segundo números e proporções e, de acordo com 

Eco (2010), a Idade Média aceita como princípio metafísico 

fundamental a proportio. Mas a proporção deve ser 

sempre conforme a claritas e a integritas. 

Para Panofsky (1991), esta alusão constante à 

matemática está ligada também, na França, à escolástica. 

Para ele, esta divisão sistemática e exata do espaço 

acabou por moldar as ideias arquitetônicas do período, 

separando espaços internos dos externos, ainda que o 

espaço interno se projetasse por meio da estrutura que o 

cercava. Havia a exigência, escolástica, da estruturação 

das coisas em partes homólogas, da arquitetura à 

literatura passando até mesmo pelas vestimentas do 

período. 

Para o autor, não se tratava de mero racionalismo 

das estruturas. Panofsky (1991) demonstra que esta era 

a lógica visual do período. Que as configurações 

arquitetônicas, literárias ou artísticas de quaisquer 

formas procuravam sempre a estabilidade numérica, a 

estabilidade simétrica. E esta simetria, como indicam Eco 

(2010) e Schmitt (2007), aproximava homem e Deus. 

Além de Deus, há uma relação privilegiada 

também com as personagens sacras por meio da imagem. 

Schmitt (2007) explica que os homens do período 

tentavam assemelhar-se aos santos e demais 

personagens bíblicas por meio das imagens existentes. 

Para o autor, existia dois pólos principais onde ocorriam 

tais encontros: um deles a universalidade cristã e suas 

referências, encontradas não apenas na Bíblia mas 
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também no ideário comum dos indivíduos. O outro pólo é 

a igreja paroquial, o lugar de peregrinação, onde a cidade 

se dedica ao seu santo patrono, juntamente com o culto 

das suas imagens. 

Estas imagens são simbólicas e, como informa 

Eco (2010), as teorias e funções da luz e da proporção 

serviam para inserir o homem medieval em um mundo 

povoado de significados, referências, suprassentidos e, 

naturalmente, manifestação de Deus nas coisas. O mundo 

imagético medieval é alegórico. Há uma indistinção entre 

simbolismo e alegorismo. Assim como mescla-se ideias a 

respeito de textos e imagens. Schmitt (2007)  aponta a 

todo momento esta aproximação entre texto e imagem 

medieval. Não uma aproximação simples, uma vez que à 

princípio a imagem era relegada a um plano inferior 

comparada à escritura. Segundo o autor, apenas por volta 

do século XII a imagem começou a ser aceita como forma 

de divulgar as ideias sagradas. Principalmente porque as 

imagens poderiam ter função didática junto àqueles que 

não conheciam as letras. As imagens ajudavam os 

analfabetos a compreender o Antigo e o Novo 

Testamentos, os Evangelhos e as doutrinas cristãs, os 

bons hábitos e as formas de conduta desejáveis. Eco 

(2010) diz que o Antigo Testamento é a tentativa da 

literalidade, uma vez que é o conteúdo. Já o Novo 

testamento tem sentido figurado, pois indica a promessa 

de coisas futuras para a humanidade.  

Os indivíduos do período são lembrados por Santo 

Agostinho que, segundo Schmitt (2007), dizia que 

contemplar uma imagem era diferente de ler um texto. 

Isto porque a imagem se oferece de uma só vez ao leitor, 

ao passo que decifrar um texto leva o leitor a mais 

informações. Schmitt (2007) faz questão de lembrar que 

esta definição redutora da imagem está presente até hoje 

em nossa sociedade, que insiste em afirmar que um texto 

é mais rico que uma imagem. Ainda com Schmitt 

(2007), descobrimos que para Gregório, a função da 

imagem é fazer aprender e dar instrução aos iletrados.  

Santo Agostinho, de acordo com Eco (2010), sabe 

que metáforas ou metonímias podem ser facilmente rEco 

(2010)nhecidas, mesmo porque se forem tomadas ao pé 

da letra o texto pareceria insensato ou inverdadeiro. 

Agostinho então reflete dizendo que os homens devem 

pressentir o sentido figurado toda vez que a Escritura 

contradiga a verdade da Fé ou dos bons costumes, 

independente do escrito ter ou não sentido. Para Eco 

(2010), Agostinho é o primeiro autor que move-se com 

desenvoltura entre signos que são palavras e coisas que 

podem agir como signos. Aqui pode-se fazer necessária a 

definição de signo para Eco (2010): Signo é toda coisa que 

faz vir à mente alguma coisa além da impressão que a 

própria coisa causa ao nossos sentidos. Ainda segundo 

Eco (2010), nem todas as coisas são signos, mas todos os 

signos são coisas. A definição de Peirce pode também ser 

útil: signo é tudo aquilo que representa outra coisa. Dito 

isso, e remetendo à Idade Média, podemos concluir que 

para os indivíduos do período, se a Bíblia fala por 

personagens, objetos, eventos etc, é necessário buscar no 

saber coloquial do período os significados destas 

personagens, objetos etc. 

E é justamente para saber e prolongar este 

conhecimento coloquial que as enciclopédias são criadas. 

Eco (2010) informa que sua principal função era coletar 

textos, acumular conhecimento. Este conhecimento, 

entretanto, não possui nenhuma forma ou estrutura, não 

possui  lógica entre seus verbetes, que passam por 
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plantas, animais, países exóticos, ao mesmo tempo que 

passam por figuras mitológicas e crendices. Não há 

distinção formal ou informal daquilo que é verdadeiro, 

real ou aquilo que é simplesmente superstição ou 

invenção. Há também diferenças no que tange à forma de 

escrita, já que algumas das enciclopédias são 

moralizantes, outras não. Algumas excedem em fantasia, 

outras são mais calcadas no real. Porém, todas se repetem 

e se citam reciprocamente. Com isso, acabam, como diz 

Panofsky (1991) a respeito da França, constituindo 

formação intelectual no âmbito de circulação de tais 

obras.  

Esta formação intelectual acaba por forjar ou 

reforçar inúmeros conhecimentos, entre eles, destaca Eco 

(2010), a teoria da ars. Para o autor, pouco mudou na 

forma como a arte era encarada no período medieval e no 

seu precedente. A Idade Média repetiu as definições de 

arte e as reformulou de várias maneiras, no entanto, 

manteve-se calcada no ato de fazer humano. A arte se 

inscreve no domínio do fazer, não no domínio do agir. Isso 

porque, no período, a arte é vista como um conjunto de 

regras e, de posse de tal conhecimento, pode-se reproduzir 

coisas. É o conhecimento de determinadas regras 

objetivas. A arte acaba por se revelar como reguladora de 

operações em materiais físicos ou mentais. Assim, pode-

se afirmar, com Eco (2010), que objetivismo e 

intelectualismo são dois aspectos da doutrina medieval da 

arte, que é uma ciência e portanto produz objetos com sua 

própria legalidade. A arte não é vista como expressão, é 

vista apenas como construção. Schmitt (2007) salienta 

ainda que a arte não é vista somente por sua função 

estética, mas principalmente por suas funções devocionais 

e rituais, o que faz com que seja entendida de forma 

completamente diversa do que é hoje. Além disso, Eco 

(2010) nos lembra também que ars é um conceito muito 

vasto, que percorre não só as artes plásticas, mas também 

o artesanato e a técnica. A teoria da arte do período é 

também, e antes de mais nada, uma teoria da profissão, 

com seus modos e formas de trabalhar.  

A Idade Média liga estética e arte, mas, segundo 

Eco (2010), tem pouca ou nenhuma consciência do 

especificamente artístico. Falta, segundo o autor, uma 

teorias das hoje denominadas belas-artes. Não havia, no 

período, uma noção de arte como produção de obras cujo 

objetivo primário é a fruição estética. Na Idade Média 

nunca separou-se as artes belas, responsáveis pela 

estética, das artes úteis, responsáveis pela técnica e 

tecnologia. Isto casa com a ideia de Schmitt (2007) que 

informa que a arte pode tanto se aproximar da obra 

funcional quanto da relíquia utilizada para louvor. 

Eco (2010) informa que no período de Carlos 

Magno explicou-se que na imagem nada há para adorar 

ou venerar, e que sua beleza é oriunda tão somente da 

capacidade técnica do artista. A imagem não tem valor 

por representar um santo ou mártir, mas porque é feita 

com esmero e comporta de material valioso. Schmitt 

(2007) afirma que as imagens eram consideradas 

artifícios, uma vez que eram fabricadas pelos homens, e 

não por Deus. Já Eco (2010) salienta que teólogos 

medievais elaboravam esboços de teorias da arte, 

formando rica literatura técnica com base em tratados e 

preceituários estéticos que atestam e indicam notações 

sobre cores, luzes e proporções. 

Ao mesmo tempo, formava-se lentamente, 

segundo Eco (2010), um sentimento novo de dignidade da 

arte, valorizando-se principalmente a invenção poética. O 
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poeta em geral utiliza-se de metáforas. Mas estas 

metáforas são, do ponto de vista lógico, mentiras ou 

inverdades. No entanto, ele as usa para construir 

agradáveis imagens ao homem. Contudo, se o objeto da 

poesia é uma mentira agradável, ela repugna o 

conhecimento racional e, com isso, desenvolve um natural 

desinteresse do teórico pelo prazer poético, principalmente 

quando não há uma função didática envolvida. 

Outro problema debatido pela teoria da arte 

medieval é a ideia exemplar, ou seja, a invenção do artista 

em seu trabalho. O conceito de ideia, segundo Eco (2010) 

anteriormente utilizado para refutar e desvalorizar a arte, 

torna-se aos poucos conceito estético capaz de significar 

o fantasma interior do artista. Este artista muitas vezes 

recebe suas obras em sonhos ou visões, e, segundo 

Schmitt (2007), o artista via-se com a dificuldade de 

processar um sonho em formato de imagem, a dificuldade 

de articular simultaneamente todos os aspectos por ele 

percebidos no sonho. Como reproduzir, como diz Schmitt 

(2007), a origem sobrenatural do sonho, sua dimensão 

subjetiva, sua natureza de imagem, sua significação e 

suas consequências? Para Eco (2010), a realização de uma 

obra com a temática perfeita atormentou longamente a 

estética moderna. Para São Tomás, a ideia da coisa a 

construir está apenas, até que se forje, na cabeça do 

artista. 

Com isso, a escolástica torna-se inadequada para 

explicar as belas artes e, segundo Panofsky (1991), podia 

apenas entender a arte como arte didática, na qual o 

artista tinha ciência da ideia exemplar antes da execução 

da obra que, por sua vez, era feita de acordo com normas 

bem definidas. Por meio de suas imagens a catedral 

gótica tinha o dever de representar todo o conjunto do 

conhecimento cristão da época, no que tange a teologia, 

a moral, a história e as ciências naturais, levando-se em 

conta que tudo tinha seu lugar certo, e o que não estava 

no projeto inicial escolástico deveria ser suprimido. 

Também é interessante notar que no período, toda vez 

que o homem tem uma ideia nova, na verdade ela é uma 

ideia divina, e o que ocorreu foi uma iluminação, uma 

graça intelectual. Para Eco (2010) a ideia não é formada, 

ela é encontrada. 

Apoiados em Eco (2010), podemos dizer que a 

passagem da Idade Média para o Renascimento, no que 

tange às obras de arte não foi uma ruptura brusca ou 

uma mudança radical de paradigma. O que ocorreu 

fundamentalmente foi a abertura de um caminho 

humanista, e uma nova concepção de Deus e o lugar dEle 

e do homem no mundo. Em oposição à escolástica 

estudada por Panofsky (1991) na França, na Itália surge 

o humanismo, e com ele a redescoberta de toda sapiência 

antiga e acrescenta aos textos sagrados os comentários 

dos grandes pensadores religiosos do mundo grego e 

oriental, sejam eles reais personagens históricos ou 

apenas autores lendários cujos textos foram escritos 

posteriormente. 

Por fim, podemos concluir que a Idade Média foi 

um período onde as imagens alavancaram-se, tornaram-

se produtivas e cada vez mais relevantes. A utilização 

destas com fins didáticos norteou o processo, mas não 

somente. A utilização da luz, da proporção, da simetria e 

das concepções imagéticas permaneceram durante os 

séculos seguintes e muitas delas permanecem até hoje. A 

cultura medieval e suas inúmeras inovações, em conjunto 

com a  importância dada às imagens no período podem 

ser vistas como forças motrizes da cultura ocidental. 
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Nossa atual cultura da imagem deve muito a cultura 

visual medieval.  

 

REFERÊNCIAS 

 
ECO, Umberto. Arte e Beleza na estética medieval. Rio de 

Janeiro: REco (2010)rd, 2010. 
 
PANOFSKY, Erwin. Arquitetura gótica e escolástica. São 

Paulo, Martins Fontes: 1991. 

 

SCHMITT, Jean-Claude. O corpo das Imagens. Bauru: 

Edusc, 2007.



 

 

 

 

 
 
Eugenio Vinci de Moraes (UNINTER) 

 
Resumo: Este artigo analisa e interpreta o filme A cartomante, de 

Marcos Farias, adaptação de obra homônima de Machado de Assis. A 

análise buscou comparar os elementos narrativos empregados no filme 

em relação ao conto do escritor carioca propostos por Ismail Xavier. 

Com isso, procurou-se reconhecer os acréscimos e supressões exibidos 

no longa e interpretá-los segundo a economia geral do filme. Viu-se 

que a opção pelo gênero pornochanchada parece ter sido pautada pelo 

contexto da época, escolha que inibiu formulações fílmicas mais 

ousadas. Do ponto de vista da adaptação, o filme mostra claramente 

a autonomia da linguagem cinematográfica em face da literária, sendo 

mais moderno por este aspecto do que nos momentos em que 

submete-se à linguagem conservadora da pornochanchada.    

 

Palavras-chave: Adaptação  Cinema Brasileiro  Machado de Assis  

Marcos Farias  A Cartomante. 

 

Abstract: This article analyzes and interprets the film A cartomante, 

by Marcos Farias, an adaptation of the homonymous work of Machado 

de Assis. It analyzes the short story

the movie, as proposed by Ismail Xavier. The objective was to recognize 

the additions and suppressions of such elements in the movie and to 

interpret them within its overall structure. It was established that the 

option for the pornochanchada genre probably was due to the historic 

context, a choice that inhibited more daring cinematographic 

expressions. From the adaptation perspective, the movie clearly shows 

a cinematographic language autonomy if compared to the literary 

work, being more modern at this aspect if we consider the 

pornochanchada conservative language. 

 

KEYWORDS Adaptation - Brazilian Cinema - Machado de Assis - 

Marcos Farias - A Cartomante. 

 

Introdução 
A sequência que abre o longa A cartomante 

(1974), de Marcos Farias,  mostra as rodas de um trem 

em plano médio fechado e, após um corte, a chaminé da 

locomotiva, lembrando o filme inaugural de Lumiére, 

exibido em Paris, em 1896. Nesse trem chegam Vilela e 

Rita, que serão recebidos por Camilo. No conto, o casal 

chega de navio, uma vez que em 1865 (ano em que se 

passa o conto, mas não o filme) esse era o transporte 

mais comum entre as províncias distantes, além do 

transporte por animais. Nesse ano não havia nem cinco 

linhas férreas em atividade no país.  Mesmo número em 

1871, ano em que se desenrolam as ações do filme. 

 
Figura 1: Abertura do primeiro episódio 

 

 
 
 

 

A imagem metonímica do trem, logo na abertura, 

marca de algum modo a autonomia do cinema como 

linguagem artística, independência em relação à obra 

literária, o que não deixa de ser uma posição em relação 

à adaptação, descartando, por princípio, a noção de 

fidelidade ao original. E também signo da afirmação da 

consolidação do cinema nacional, um signo da vontade de 

consolidar o cinema brasileiro, grande discussão 

promovida pelo cinema novo a partir dos anos 1960. 
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A autonomia se revelará no tom debochado do 

segundo episódio do filme, uma espécie de paródia da 

paródia, que aparentemente não receia brincar com a obra 

de Machado de Assis. Talvez a escolha de um conto tido 

como menor e mais popular tenha ajudado nisso.  

Machado. Segundo John Gledson, o próprio escritor 

percebeu isso, colocando-o na abertura de Várias 

foi um dos seus contos mais populares, e, por isso mesmo, 

abre Várias histórias; não é muito difícil saber 

(GLEDSON, 1998, p. 49). Na mesma linha vai o comentário 

de Marta de Senna e Laiza Nascimento na introdução à 

ismo do autor é apresentado 

(SENNA; NASCIMENTO, 2013).  

percebido por alguns de nossos cineastas que a 

adaptaram cinco vezes - três curtas e dois longas-

metragens (MORAES, 2016, p. 1-2). Comparando, o 

romance central da obra de Machado de Assis, Memórias 

póstumas de Brás Cubas, foi adaptado três vezes no 

formato de longa-metragem. O gênero do conto, que 

oscila entre o melodrama e o drama, e sobretudo seu 

tema, o adultério, talvez sejam os componentes que 

atraiam tanto leitores quanto cineastas.  

o juiz Vilela, a tola e bela Rita e o funcionário público 

Camilo. Os dois últimos, os amantes; o primeiro, o marido 

traído. Os homens são amigos de infância, que voltam a 

se ver anos mais tarde, em 1865, quando o juiz retorna 

da província ao Rio de Janeiro, acompanhado da mulher, 

Rita. Ela e Camilo logo se apaixonam. Ameaçados por 

bilhetes anônimos buscam uma cartomante para conhecer 

o seu destino. A adivinha vê um futuro feliz para o casal 

de amantes, o qual, ao acreditar nela, encontra a morte à 

bala, disparada por Vilela. 

Esse enredo atraiu o diretor Marcos Farias, que o 

adaptou em 1974, com o mesmo título. E o adaptou 

empregando formas e estilo da pornochanchada, gênero 

muito popular na década de 1970. O filme, na verdade, 

oscila entre a fidelidade à obra e a paródia, por meio da 

adoção de formas e estilos desse gênero erótico-popular 

típico do cinema brasileiro. 

Além do enredo o que pode ter atraído o diretor, 

havia a voga das adaptações literárias estimuladas pela 

Embrafilme. Este fator também pode ter pesado na opção 

do diretor. Bernardet conta que: 

 

[...] no início dos anos 1970, o Ministério de Educação e 

Cultura instituiu um prêmio especial para filmes adaptados 

de obras literárias. A corrida ao prêmio determinou uma 

corrida aos romances. A diferença entre as adaptações 

literárias antes e depois da criação do prêmio é que antes 

os cineastas procuravam livremente obras literárias que os 

interessassem, enquanto depois a coisa assumiu um certo 

caráter compulsivo. (BERNARDET, 2009, p. 216) 

 

Adaptar era também uma forma de contornar a 

censura, ostensiva na época, como afirma Robert Stam: 

trampolim para a crítica 

p. 423). Farias aproveitou-se disso, de fato, como 

veremos.  

São desse período, por exemplo, filmes 

importantes como São Bernardo (1972), de Leon Hirszman 
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 produzido pelo próprio Marcos Farias  e Lição de amor 

(1975), de Eduardo Escorel, entre outros. 

Segundo Bernardet, o incentivo à produção de 

adaptações (que depois passou a restringir-se a apenas 

autores mortos) se devia ao esforço do governo militar em 

incentivar um cinema menos crítico como era o Cinema 

Novo, e, também, frear a expansão da pornochanchada, 

vista como de mau gosto por membros do governo de 

então (BERNARDET, 2009, p. 216). Laurent Desbois, 

porém, sustenta que o governo militar acabou cedendo à 

pornochanchada, 

ao mostrar que [esta] era liberal, pois não proibia aquele 

tipo de cinema, contrabalançando a lavagem cerebral da 

 

Não há elementos para saber o que pesou, para 

Marcos Farias, na escolha do conto. Mas, como diria um 

pornochanchada, quem sabe de olho na bilheteria.  

Esse cineasta, surgido no Cinema Novo, leva o 

conto de Machado  ainda que não tão abertamente  para 

a esfera da pornochanchada. Como isso se fez e em que 

grau é o que procurará mostrar este artigo. Buscaremos, 

primeiro, elementos na fortuna crítica do conto que 

ajudem a encontrar recursos machadianos ou não-

machadianos no filme a fim de estabelecer diferenças e 

semelhanças entre as obras. Outro passo será a 

comparação do emprego dos recursos narrativos entre 

conto e filme: ordem da narrativa, personagens, tempo, 

espaço, foco narrativo (XAVIER, 2003, p. 64) . Veremos 

também a maior ou menor aderência ao modelo clássico 

(transparência) ou ao moderno (opacidade), segundo os 

termos de Ismail Xavier. Por último serão examinadas as 

citações do filme comparadas às do conto, os acréscimos 

contextuais ou não trazidos pelo filme, além das 

supressões motivadas também pelo contexto do filme.  

Com isso pretende-se responder que 

consequências a escolha do gênero pornochanchada 

trouxe para a leitura da obra machadiana; como o filme 

se insere na cinematografia de seu tempo; e que 

apontamentos o filme traz a respeito do próprio processo 

de adaptação.  

 

Fortuna crítica do conto 

atenção recebeu do público, como notou Gledson, o mesmo 

 

entre alguns dos textos desse gênero mais comentados de 

Machado pelos críticos de sua obra. Mas, na esteira do 

desenvolvimento da fortuna crítica nos últimos anos 

concernente aos contos do escritor, a história do triângulo 

amoroso terminado em tragédia vem recebendo análises 

importantes da crítica nacional. Comentaremos 

brevemente três delas aqui, o ensaio de Alcides Villaça 

(1998) e os artigos de Maria Augusta Fonseca (2008) e 

Dario Veloso (2012).  

do narrador machadiano. Esta estabilidade estaria na 

diferenciação ou mesmo no distanciamento entre o estilo 

requintado do narrador e a vulgaridade do objeto narrado 

(VILLAÇA, 1998, p. 10). Um afastamento que se dá pela 

perda de lugar do sublime ou do elevado no contexto das 

aspirações miúdas das personagens burguesas do conto: 
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Assim, um caso de página policial como o de 

Camilo e Rita é transposto para o leitor por meio de 

comparações com o modelo trágico shakespeariano. Nesse 

sentido então é que o vulgar torna-se sublime, assim 

como o sublime se vulgariza em solo fluminense. Ou seja, 

o sublime se dá pela inserção dos episódios de autores da 

chamada alta literatura, clássica em geral, no curso das 

histórias machadianas por meio do mecanismo do 

tradutor. (MORAES, 2007, p.52)  

Segundo Vilaça o narrador machadiano ao fazer 

tais comparações cria ao mesmo tempo semelhanças, 

uma vez que aproxima o mundo burguês do mundo da 

alta literatura, e diferenças, já que o tom paródico do 

narrador e até mesmo sua arrogância insere uma linha 

que marca o limite entre eles. Nesse sentido, Machado 

revela a condição moderna de sua literatura, de acordo 

blime [...] perderam lugar 

vulgar tem a feição sublime do seu tempo 

 

Tais traduções, segundo Villaça, são tanto um 

processo de readequação ou atualização do repertório 

literário do Ocidente no texto machadiano, quanto o modo 

pelo qual os valores e sentidos de sua obra vão sendo 

traduzidos no interior dela mesma. Isso faz de Machado, 

a estabilidade estilística que não se deixa, à primeira 

vista, destruir por seu objeto, ou tema e/ou personagens 

vulgares. Permanece alta literatura ainda que seus temas 

 

Do ponto de vista do estilo, esse processo se revela 

por meio da ironia, paródia, além da inserção de inúmeras 

citações e alusões de autores e obras do cânone ocidental 

no conto.  

de Shakespeare, é a alusão mais forte, mas não a única, 

(2008) , a autora enfatiza a proximidade da narrativa 

machadiana à de Poe, só que - reforçando de certo modo 

a tese de Villaça - invertendo-a e até parodiando-a. Se 

para Poe, o conto deve progredir do mais simples ao mais 

complexo até chegar ao clímax, ou seja, à morte; em 

alcançado após um mecanismo de ações regrado por idas 

procedimento é executado por meio da paródia e da 

repetição. Nesse aspecto, Fonseca sugere que Machado 

que rebaixados pelo tema da amante punida pelo marido. 

Em relação a Camilo, Fonseca o considera no eixo oposto 

ao da personagem de Poe, já que a personagem de 

Machado está alheada em relação a seu trágico fim, muito 

diferente da tomada de consciência gradual do sujeito 

poético do poema do escritor norte-americano. 

Esses rebaixamentos e inversões são vistos por 

Dário Ferreira Sousa Neto como a modernização dos 

elementos do melodrama burguês por meio da reinvenção 

escritor carioca repõe no conto os elementos da tragédia 

e da comédia para atualizar o tema do adultério. Segundo 

tragicômico, à medida que utiliza as estruturas da 
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tragédia para tratar de um melodrama burguês vivido 

 175). 

conto os três procedimentos que constituem esse gênero: 

a imitatio, a paródia e a ironia. A imitatio estaria no uso 

da Cartomante como oráculo, presente na tragédia 

shakespeariana  no caso de Hamlet esse lugar é ocupado 

pelo fantasma do pai. O oráculo regula o destino das 

personagens. No caso do conto a profecia estabelece e 

confirma o amor entre os amantes, possibilitando sua 

continuidade. Neto mostra que Machado inverte o 

procedimento imitado, pois a profecia prevê um final feliz 

ao casal adúltero, deixando de opor-lhe qualquer 

interdição, como acontece na tragédia clássica, por 

exemplo. Na tragédia, o herói busca fugir do destino 

revelado pela profecia, como Édipo e Laio em Rei Édipo, 

de Sófocles. Nesse sentido, Machado opera com a paródia 

 o segundo procedimento citado por Neto   

estabelece pela profecia não trágica: a cartomante prevê 

para o amante de Rita um final feliz, segundo o modelo 

por fim, se estabelece justamente pelas palavras da 

Cartomante, as quais dizem o não- - Vá, vá 

-dito em contraponto ao oráculo 

da cartomante, está no contexto. A adivinha não passa de 

uma comerciante que fala ao freguês aquilo que ele deseja 

ouvir, ou melhor, aquilo que pode render a ela mais 

dinheiro, no caso uma nota de dez mil réis.  

Assim, com um enredo já bastante conhecido do 

leitor brasileiro do Oitocentos, Machado consegue fundir 

alta e baixa literatura, criar um procedimento próprio para 

o conto moderno, calcado no final impactante mas não 

progressivo como o sistema de composição de Edgar Allan 

Poe. Ao mesmo tempo atualiza o tema do adultério para 

os moldes da literatura moderna, por meio da paródia do 

melodrama burguês ou do folhetim e pelo emprego da 

ironia, que atinge tanto os personagens quando o próprio 

leitor. Como a ironia nem sempre é percebida pelo leitor 

médio, o conto pode ser lido como um melodrama  ou 

um melodrama trágico por causa do seu final infeliz. E 

assim parece ter sido lido, como demonstra o sucesso 

dessa história entre seus leitores, como observou John 

Gledson. 

Mas a ironia e a paródia agradam também o leitor 

moderno. Portanto, pensando em sua adaptação para a 

que, na superfície, apresenta um tema banal de adultério, 

assunto recorrente nas telenovelas por exemplo; e, em 

imitação, paródia e ironia, que vão além do clichê, de 

aspecto ligado às experiências modernas, sejam literárias 

ou cinematográficas. Houve quem optasse por uma 

adaptação folhetinesca, como é a versão de Wagner de 

Assis de 2004 (MORAES, 2016). No caso de Farias, um 

diretor surgido no contexto do cinema novo, seria de se 

esperar um olhar para os efeitos mais profundos do texto. 

A opção pelo emprego da pornochanchada o teria ajudado 

nisso? 

 

A cartomante de Marcos Farias 

O diretor catarinense Marcos Farias (1935-1985) 

talvez seja mais conhecido por sua participação no longa 

Cinco vezes favela (1962), produzido pelo Centro Popular 

de Cultura, o CPC da UNE. Cinco histórias filmadas por 

diretores diferentes: Joaquim Pedro de Andrade, Carlos 
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(Cacá) Diegues, Leon Hirszman, Miguel Borges e Marcos 

protagonizado por Flávio Migliaccio. Antes de A 

cartomante, produziu Cabra marcado para morrer, O bravo 

guerreiro, Capitu, Todas mulheres do mundo e Orfeu negro 

(DESBOIS, 2016, p.150) e, no mesmo ano, São Bernardo, 

de Leon Hirszman (1974). Só volta a dirigir um filme oito 

anos depois de Cinco vezes favela: A vingança dos doze 

(1970). Quatro anos depois filma a adaptação do conto de 

Machado e, em 1976, dirige outra adaptação, Fogo Morto 

(1976), e encerra sua carreira de longas com Bububu no 

bobobó, de 1980.  

Como se vê, produziu filmes mais importantes do 

que aqueles que dirigiu. Mesmo o celebradíssimo e 

refilmado Cinco vezes favela deve sua fama em boa parte 

ao episódio dirigido por Joaquim Pedro de Andrade, 

internacionais na Itália e na Alemanha, segundo consta 

na apresentação da cópia que circula no Youtube. 

 

O filme 

Seja para driblar a questão do baixo orçamento, 

seja para aclimatar a trama para o ano da filmagem, seja 

para criar um diálogo entre os dois períodos, Marcos 

dividiu o filme em dois episódios. O primeiro se passa em 

1871 e o segundo, cem anos depois.  

 

Primeiro episódio - análise e comparações 

Mais curto  33 minutos de projeção , o primeiro 

episódio reproduz a história do conto com alteração da 

ordem narrativa e com mudanças pontuais da história 

(supressões e acréscimos), além de citações a obras e 

eventos que não estão no conto.  

Em relação à ordem da narrativa (o enrdo), o filme 

conta a história cronologicamente, invertendo a ordem do 

texto de Machado. O conto começa com o comentário do 

narrador e o relato de Rita sobre sua ida à Cartomante, 

episódio que se encaixa no meio da história, quando ela 

já é amante de Camilo. O filme abre com a chegada de 

Vilela (Maurício do Vale) e Rita (Ítala Nandi) ao Rio de 

Janeiro, início da história, que segue, daí em diante, a 

sequência do texto de Machado. Esta opção  que se repete 

no segundo episódio  é mais conservadora e mais simples 

de ser compreendida pelo espectador. Facilita também a 

montagem, uma vez que reduz a necessidade de criar elos 

entre cenas não contíguas. Se respeitasse a ordem da 

narrativa do conto, o filme teria de começar com um 

flashforward, por exemplo. 

Quanto às mudanças pontuais, algumas 

supressões estão ligadas à aproximação do casal e do 

amigo e do consórcio amoroso entre Rita e Camilo (Ivan 

Cândido). No conto, a morte da mãe de Camilo é um fator 

que aproxima o trio:  

Pouco depois morreu a mãe de Camilo, e nesse 

desastre, que o foi, os dois mostraram-se grandes amigos 

dele. Vilela cuidou do enterro, dos sufrágios e do 

inventário; Rita tratou especialmente do coração, e 

ninguém o faria melhor. (ASSIS, 2013  versão eletrônica) 

Esse fato é complementado pelo aniversário de 

Camilo. De Vilela, Camilo ganha uma bengala e de Rita, 

-lhe o coração. Tudo isso 

num parágrafo só, no qual o narrador emprega elipses 

narrativas, efeito que joga o leitor na origem do caso 

amoroso. No parágrafo seguinte, o caso se consuma. 

No filme, a aproximação entre o trio se dá por 

meio de saltos e elipses sem menção à morte da mãe de 
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Camilo ou ao aniversário deste. Desde a chegada do casal, 

há uma sequência que se articula em cenas sucessivas, 

ligadas pela trilha sonora e por cortes entre planos, cuja 

continuidade é dada por raccords ou fusões.  

   

Figura 2: Fusão - sequência de aproximação das três personagens 

 

  

Figura 3: Sequência de aproximação das três personagens 

 

  

A sequência que encena a consolidação da 

amizade dos três começa com um jantar, depois os vemos 

passeando em diferentes espaços do Rio de Janeiro. 

Termina na cena em que o trio está na varanda da casa 

de Vilela, onde Camilo e Rita jogam dama ou xadrez, 

enquanto o marido lê o Correio Braziliense.   

A mesma coisa acontece em relação à 

aproximação entre Rita e Camilo: a sequência se dá por 

meio de cenas que se intercalam por meio de saltos, 

começando pela cena dos três personagens chegando e 

acomodando-se num camarote de teatro para assistirem 

a uma ópera, seguida pela cena do piano  em que Rita e 

Camilo tocam juntos assistidos agora por Vilela , após a 

qual salta-se para uma externa, para um quintal, quando 

se ouve uma voz fora do campo, e começa um travelling 

que carrega o olhar do espectador até o dono da voz, 

Camilo, que lê um poema para Rita. A câmera para, 

enquadrando os dois, e ao fim da declamação do poema 

salta do plano americano para o plano médio (BORDWELL, 

p. 309) aproximando a imagem dos futuros amantes aos 

olhos do espectador. Segue mais um corte em cujo plano 

se vê o casal deitado na relva de um jardim quase se 

beijando, depois vem mais um corte, onde se veem os dois 

andando de costas para o espectador até o momento em 

que se beijam, enquadrados num primeiro plano. Boa 

parte dessas cenas é filmada sem diálogos ou pontuadas 

com falas breves. 

   

Figura 4: Sequência do enlace amoroso - Travelling 
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Essas duas sequências que consomem cerca de 9 

minutos do filme preparam a cena picante, dos dois 

amantes na cama, quando se dá o diálogo que adapta o 

início do conto. Ítala Nandi reproduz quase literalmente o 

trecho: 

- Ria, ria. Os homens são assim; não acreditam em nada. 

Pois saiba que fui, e que ela adivinhou o motivo da 

consulta, antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. 

Apenas começou a botar as cartas, disse-me: "A senhora 

gosta de uma pessoa...". Confessei que sim, e então ela 

continuou a botar as cartas, combinou-as, e no fim 

declarou-me que eu tinha medo de que você me 

esquecesse, mas que não era verdade... (ASSIS, 2013  

versão eletrônica) 

 

Para narrar essa sequência da história, então, 

empregam-se a montagem (ligando cenas e planos por 

meio de saltos e elipses) e a trilha sonora. Abre-se mão 

de diálogos longos, com exceção daqueles enunciados na 

cama entre os amantes, que servem tanto para criar o 

clima de apreensão a respeito da descoberta do caso por 

Vilela, quanto para dar vazão a cenas picantes, para as 

quais desde gemidos à exibição do corpo seminu da atriz 

Ítala Nandi são usados.  

O erotismo é também outro signo da mudança de 

linguagem entre conto e filme. O narrador do filme sugere 

até uma forte atração entre Camilo e a Cartomante (Lúcia 

Lage) cuja efetivação carnal fica no ar nas palavras da 

 Vá e volte quando quiser, eu estarei sempre 

exto da produção 

do filme, imerso na corrente da pornochanchada. Aspecto 

que vai ser mais forte no segundo episódio. 

Outra mudança importante é ausência, no filme, 

do obstáculo criado no conto para levar Camilo à 

cartomante: a queda de uma carroça que impede o tráfego 

do tílburi que o leva à casa de Vilela. Esse incidente dá a 

deixa para Camilo decidir-se ir à sala da adivinha. No 

filme, Camilo decide por conta própria parar na 

cartomante. A sequência que antecede essa decisão é 

filmada por cortes rápidos, em várias cenas, que vão 

revelando ao leitor onde a personagem está. No começo 

um grande edifício é filmado de baixo, com a câmera 

oscilante, projetando um olhar de alguém em movimento, 

seguido de um corte para um plano fechado na nuca de 

um homem com um chapéu  que o espectador saberá em 

breve ser o cocheiro  em cujo fundo ouve-se aumentar o 

som diegético de patas de cavalo, que se mantém quando 

outro plano médio fechado mostra o rosto de Camilo, o 

personagem que via as imagens anteriores. Um novo corte 

mostra em plano fechado os dois cavalos vistos por 

Camilo, seguido de outro plano fechado, que mostra-nos 

Camilo novamente, agora ouvindo Vilela em voz off 

repetindo-lhe o conteúdo do bilhete. Segue outro corte 

para a cena onde novamente se vê a rua pelo o olhar de 

Camilo; outro para uma cena que exibe a imagem do 

amante de novo, em plano fechado, agora ouvindo Rita 

em voz off dizendo- - Por que você não vai à 

janelas do edifício onde está a sala da profetisa. Essa 

sucessão de imagens, que busca expressar o sentimento 

de temor e hesitação de Camilo, se fecha na imagem das 

janelas, sucedida por um plano americano, em que se 
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veem o tílburi e Camilo, quando este dá a ordem para o 

cocheiro parar.  

Se no texto de Machado o recurso do tombamento 

do tílburi pode ser visto como uma paródia das 

artimanhas do folhetim, uma vez que acentua a criação 

ex-machina de um obstáculo, no filme ele é substituído 

por uma atmosfera de um crescendo, para produzir tensão 

à sequência, próxima ao mecanismo dos contos de Poe, 

intensificado pelos cortes, balanço da câmera e vozes over. 

É o dilema interior que move a decisão da personagem e 

não um artifício, um incidente narrativo. A sequência 

alterna, ainda, o foco narrativo, pois ora vemos o que 

Camilo vê (personagem narra) ora vemos o próprio Camilo 

(narração de fora ou heterodiegética). Tal oscilação 

representa também o medo, a dúvida, a hesitação da 

personagem. 

  

Figura 5: Sequência da ida à cartomante: cenas que alternam o foco 

narrativo. 

  

  

 

 

O recurso às citações 

Em relação às citações, há duas que chamam a 

atenção. A primeira é a leitura de poemas do livro Falenas 

(1870), de Machado de Assis. Num procedimento bastante 

machadiano (SENNA, 2008), o narrador faz Camilo ler 

versos de dois poemas como se fossem de um só. A 

significativa, dando a impressão de ler um. Além disso, 

inverte-lhes a ordem, lendo o segundo primeiro, fora o 

fato de ler apenas fragmentos e saltando partes deles. Na 

verdade, o narrador ou diretor faz uma montagem com os 

versos de Machado. Assim ouvimos os poemas no filme:  

 

Quando ela fala, parece que a voz da brisa se cala;/talvez 

um anjo emudece/ quando ela fala [...] Pudesse eu 

eternamente/ Ao lado dela escutá-la,/ ouvir sua alma 

inocente/ Quando ela fala...  ela  Colhe-se 

antes que venha o mal./Quando a terra é mais jovial/todo 

bem nos parece mau [eterno] /Colhe-se antes que venha o 

mal/Colhe-se antes que chegue o inverno [Flor da 

mocidade]. 

 

Em outro procedimento bem machadiano, o verso 

mau passo prestes a ser dado por Camilo e Rita, já que é 

esta cena que os dois se olham pela primeira vez, 

enamorados. Mal que está ligado ao adultério e que 
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marcará o final do filme. Má fortuna que se liga ao 

episódio que une Francesca e Paolo do canto V do Inferno 

da Divina Comédia, de Dante Alighieri. O primeiro beijo 

dos amantes se dá em meio à leitura das aventuras de 

Lancelote, ato que os levará à morte. Machado recupera 

essa cena em Memorias póstumas de Brás Cubas para 

marcar o momento de união entre Brás Cubas e Virgília, 

união adúltera também. Machado alude ao texto de Dante 

inserindo, como de hábito, uma diferença (traduzindo-a, 

(ver MORAES, 2007, p. 103). No filme recupera-se o trecho 

de Dante modificado por Machado, dando-lhe um ar mais 

trágico e romântico. Sem contar que os versos 

romantizam a relação, o que acaba criando certo contraste 

com o tom mais debochado de algumas cenas que se 

seguirão entre os amantes e sobretudo com o tom geral 

do segundo episódio. Note-se que o ano da publicação do 

livro enquadra-se adequadamente à época em que se 

passa o filme, 1871, transformando as personagens do 

longa em leitores do próprio Machado. Intertexto e 

metalinguagem produzem um ruído sutil no tom realista 

do filme (a transparência), operando como sinais de 

opacidade, de filme como artifício (XAVIER, 2005).  

Outra sequência traz a obra de Machado 

novamente, de forma mais incisiva, para dentro do filme. 

Vilela relata a Rita um caso de adultério na Gamboa no 

qual está trabalhando. Relato que se faz mediante 

passagem de um foco narrativo a outro. Do foco 

heterodiegético passa-se para o homodiegético, pois a 

história que o espectador passa a ver é contada por Vilela 

uve a voz off de Vilela 

enquanto assiste à reprodução de um trecho da história 

protagonizada pelos mesmos atores que fazem Vilela e 

outro conto de Machado publicado em fevereiro de 1884, 

mesmo ano da publicação e no mesmo jornal, Gazeta de 

personagem do filme muda o enredo original. Se neste o 

marinheiro Deolindo, retornando depois de uma viagem 

te 

resigna; no filme ele não suporta o abandono e mata a 

moça e o novo amante. O filme traduz este conto para o 

registro trágico do primeiro episódio do filme, e de certo 

modo do conto. E intensifica o clima de risco em que 

ocupa o lugar do Hamlet no conto, referências literárias 

que deitam a sombra de tragédia na história. Do ponto de 

vista cinematográfico, a história é encenada pelos atores 

à semelhança dos filmes mudos. Os atores exageram mais 

os gestos e há um certo tom cômico, apesar do tema 

trágico. Aqui a citação ao estilo do cinema mudo opera 

pelo registro da paródia, o que contrasta com a voz off de 

Vilela, dando um tom tragicômico à sequência. 

 

Acréscimos extemporâneos 

Uma modificação importante é a alteração da 

data em que ocorrem os eventos narrados no conto. Neste, 

a história se passa em 1865; no filme, em 1971. A 

mudança serve para o diretor citar dois eventos históricos 

na trama: A Lei do Ventre Livre e a Comuna de Paris. As 

menções a eles ocorrem na cena mencionada acima, em 

que Vilela lê o Jornal do Commercio e Rita e Camilo jogam 

damas/xadrez. O advogado comenta que o texto da lei saiu 
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na íntegra no jornal. Camilo comenta que isso vai dar 

confusão e derrubar o gabinete. Vilela retruca:  

 

- Umm...não... não creio, Camilo. Naturalmente essa é uma 

medida de conciliação para acalmar a pressão 

abolicionista.  

 

Camilo responde dizendo que não entende nada 

de política, no que é acompanhado por Rita, comentário 

que expressa a ingenuidade dos dois em face das formas 

de organização social e moral em que vivem, ingenuidade 

que os levará à morte. Serve também para marcar sua 

alienação, questão corrente na época em que o filme foi 

produzido, marca que se liga ao próximo comentário de 

Vilela, que merece uma inversão do plano da cena: 

 

- Concluído o julgamento dos comunistas em Paris. Umm... 

Concluíram o julgamento, rãrã... 

 

Enquanto fala da Lei do Ventre Livre, Vilela está 

atrás da linha em que estão Camilo e Rita, ao passo que 

quando comenta o julgamento dos comunistas o vemos 

em primeiro plano, com os dois ao fundo. Ele está de 

costas para o espectador, meio de lado, de modo que este 

possa ler o jornal com Vilela. Traz o espectador para ler 

consigo, como se quisesse romper com a interdição da 

censura na época, levando o leitor diretamente para o 

texto para informar-se sobre os comunistas. O destaque 

à cena mais o comentário não deixa de ser uma forma do 

diretor remeter-se ao ano da projeção filme 

(extradiegético, digamos assim), ao regime militar que 

governava o país, que prendia, perseguia e eliminava os 

inimigos do regime, incluídos aí os comunistas. O tom 

irônico do personagem em relação à notícia da conclusão 

do julgamento parece aludir à falta de julgamento e às 

arbitrariedades do regime militar. O filme então emprega 

um recurso para driblar a censura da época. Já a menção 

à conciliação seria uma referência a expedientes para 

controlar reações antigoverno, que aludem também aos 

movimentos de guerrilha existentes na época que lutavam 

contra o regime de exceção.  

 

Figura 6: Vilela lê artigo sobre a Comuna de Paris 

 

 

Como hipótese é possível pensar na repercussão 

do livro de Astrojildo Pereira, Machado de Assis: Ensaios 

e apontamentos avulsos, republicado em 1960, que trouxe 

para a crítica machadiana um olhar mais social e histórico 

para a obra do escritor carioca. Ponto de vista que ia ao 

encontro das diversas formulações da esquerda brasileira 

nesse período. Essa visão pode ter dado mais liberdade 

lembrar que Astrojildo era comunista, um dos fundadores 

do partido no Brasil e seu primeiro secretário-geral.   

Essas inserções têm ligação com o segundo 

episódio. E também a presença do macaco, que Vilela traz 

ao ombro em sua chegada, que se liga ao bicheiro Vilela 

do segundo episódio.   

 

O segundo episódio 

Assim como há o deslocamento temporal  esse 

episódio se passa em 1971 , há uma mudança na 
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filha de Camilo, Ana (Célia Maracajá). Hippie, é uma jovem 

que lê cartas, I Ching e horóscopo. Ela vai ser importante 

para a formação de uma espécie de troca de casais, signo 

da liberalidade sexual que o filme pretende expressar. Os 

papéis sociais mudam. De juiz, Vilela passa a bicheiro; de 

funcionário público, Camilo vira jornalista desempregado 

e separado da esposa; e Rita, ex-manequim. De resto, a 

história se passa no mesmo Rio de Janeiro. 

A ordem narrativa é igual à da primeira parte. 

Repete a mesma sequência do primeiro episódio: a 

chegada (esta com uma inversão: Camilo é quem é 

recebido pelo casal Vilela e pela filha no aeroporto Santos 

Dumont); a aproximação do casal; o momento da traição; 

os encontros do casal; o recebimento dos bilhetes; a 

consulta à cartomante; e a ida final à casa de Vilela. A 

diferença entre os dois episódios é a inserção de mais 

diálogos, o que acaba diminuindo o emprego de saltos e 

elipses como vimos na primeira parte.  

Comparada à cena da aproximação do trio e do 

casal de amantes do primeiro episódio, nesse segundo ela 

se faz mediante conversas entre os dois amigos e com 

Rita, em planos mais longos. Diálogos que já inserem 

índices do desenlace final, uma vez que Vilela faz elogios 

picantes à filha de Camilo (- Mulheraço tua filha, hein!). A 

presença desses diálogos se deve à libertação do 

constrangimento da adaptação de época, a qual demanda 

a construção de diálogos mais elaborados. Nesse segundo 

-

se e prevalece.  

Há a intenção, portanto, de criar um jogo de 

espelhos entre os dois episódios, em que comportamento 

e valores são contrastados. O segundo seria uma 

adaptação do primeiro, como se este abrisse o caminho 

cinematográfico para o segundo. Por outro lado, haveria 

uma contaminação do segundo no primeiro, dado o tom 

debochado de alguns diálogos e sobretudo a cena da 

arquetípica da pornochanchada brasileira. Nesse sentido, 

a prevalência do cinema sobre a literatura é reiterada, 

como se discutiu acima a respeito da citação do trem de 

Lumiére.  

Em termos contextuais, essa prevalência 

cinematográfica deságua na pornochanchada, gênero em 

alta na década de 1970. O tom de erotismo e o emprego 

da nudez característicos da pornochanchada marcam as 

duas historias:  

 

[...] o gênero passa a ser pejorativamente chamado de 

pornochanchada, que no entanto não é nem chanchada 

nem pornô: tipicamente brasileiro, trata-se de uma 

comédia (ou aventura) salpicada de cenas licenciosas e 

situações ambíguas. Pontos em comum eram o erotismo e 

a nudez, de modo que elas reúnem todos os gêneros em 

que estes podem ser utilizados: comédia, drama, terror, 

policial, suspense, western, filmes experimentais e até 

mesmo adaptações literárias indianistas. (DESBOIS, 2016, 

p. 249) 

 

O tom machista e a submissão da mulher ao jogo 

erótico e voyeurista masculinos (BERNARDET, 2009, p. 

206) predominam também no filme embora as 

personagens femininas tenham um papel ativo no 

enredamento de Camilo, o amante que será enrolado pelo 

amigo, pela amante e pela filha. 

Essa adesão à pornochanchada, que foi refreada 

no primeiro episódio, mas não eliminada, explica as duas 

grandes mudanças em relação ao original: o 

protagonismo de Vilela e a adesão à troca de casais ou ao 

amor livre.  
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Vilela é um bicheiro. Poderoso, machão, meio 

cafajeste, comportando-se como típico personagem 

masculino desse gênero cinematográfico. Camilo faz o 

 vivendo 

de bicos  urança 

revela-

primeiro episódio) e no pavor de ser morto por Vilela no 

final. A posição de bicheiro implicará outro aspecto que 

será visto mais à frente.  

O amor livre é a surpresa do final. Para isso o 

diretor inclui a filha de Camilo, ausente no conto. Em vez 

de matar Camilo, Vilela propõe uma troca de casais (filha 

por mulher): Camilo fica com a mulher do amigo e Vilela 

com a filha dele. Essa liberalidade vai aparecer também 

na relação da filha, que tem um caso com Paulo César 

Pereio, 20 anos mais velho do que Ana no filme. Esse tom 

de liberalidade será expresso tanto nos diálogos  que 

chegam ao chulo várias vezes, sobretudo pela boca de 

- Cuida bem dessa potranca, que ela ainda vai dar 

por exemplo)  quanto nas cenas de nudez de 

Ítala Nandi, que aparece com os seios à mostra mais vezes 

nessa segunda parte. É uma liberalidade pela metade, pois 

a submissão da mulher é patente. Rita deixou de trabalhar 

-b

filmada no Jóquei Clube, além de ser a arquetípica esposa 

207) dos quais o machismo é elemento-chave. Assim os 

protagonismos de Rita  que é mais forte que Camilo  e 

o da filha  que sabe mais que o pai na história  ocorrem 

no espaço reservado a elas pelo mecanismo da submissão 

masculina: a infidelidade, o logro no campo sexual, e 

místico, já que as duas é que se envolvem com os recursos 

de adivinhação.  

Em relação à forma fílmica, boa parte das 

mudanças nesse segundo episódio podem ser explicadas 

pela libertação da adaptação de época. Diminuem-se os 

planos americano, médio e fechados da primeira parte   

empregados dada a pobreza de recursos que impediram a 

produção de um verdadeiro filme de época  e surgem as 

ajuda de carros conversíveis, através dos quais o 

espectador 

externas na praia e uma no Jóquei Clube. A abertura da 

segunda parte é significativa nesse caso, pois Camilo 

chega de avião, cujo potencial panorâmico é evidente. 

  

Figura 7: Planos gerais segundo episódio 

 

 
 

Citações, alusões, acréscimos 

Em relação às citações, as literárias desaparecem, 

e dão lugar às citações cinematográfica, musical e 

midiáticas. Uma se faz por meio de paródia de filme de 
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gângster, evidente nas cenas em que Vilela vai trabalhar 

como bicheiro ou na imaginação de Camilo, na sequência 

final, quando está indo, apavorado, para a casa de Vilela. 

O bicheiro veste um terno com gravata branca, assim 

como anda num Dodge preto antigo. Seus asseclas usam 

chapéu, terno e gravata como aparece na cena imaginada 

por Camilo: 

Figura 8: Camilo vai à casa de Vilela 

 
 

A citação musical é ao disco Índia (1973), de Gal 

Costa. Aparece na sequência em que Camilo vai à casa da 

filha. Lá estão Paulo César Pereio e Ana. Camilo conversa 

com Ana no primeiro plano enquanto to

Lupicínio Rodrigues, cantada por Gal. Ao fundo, Pereio 

manipula a capa de um disco vinil. Ele olha a capa 

enquanto deixa à mostra a contracapa para o espectador. 

Contracapa que foi censurada pela ditadura militar. Nela, 

Gal está caracterizada de índia, com os seios à mostra. A 

imagem só foi liberada em 2015, 43 anos depois.  A 

democracia, à volta dos exilados políticos.   

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Pereio segura a capa de Índia, de Gal Costa. Ao lado, a capa 

do disco em destaque. 

 

 Perto da sequência final aparecem capas de 

jornais da época, em especial do popular O Dia, em que 

Camilo lê a manchete, que lhe serve de advertência: 

 a tevê, a qual aparece em forma de 

menção a Fábio Sabag e às novelas da época, operam 

como índices culturais da época e o jornal especificamente 

primeiro episódio. Ou seja, tanto a narrativa machadiana 

quanto a capa de jornal são elementos de tensionamento 

da narrativa. Vai-se, portanto, de Hamlet a Machado até 

chegar ao jornal O Dia, algo que o escritor carioca cansou 
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de fazer, boa parte por meio do mecanismo do tradutor, 

como vimos. 

Figura 10: Capa do jornal O Dia 

 

Quanto aos recursos metalinguísticos, estes 

aparecem abertamente com a presença de Pereio no papel 

dele mesmo. Gaúcho, ator fundamental do Cinema Novo 

que atuou em obras seminais como Os Fuzis e Terra em 

transe, Pereio defendeu a posse de João Goulart 

abertamente e foi um dos locutores da rádio Legalidade, 

bancada pela rádio Guaíba. Repete-se o recurso à 

espectador da experiência da ficção. E de uma forma não 

tão velada assim, levando esse mesmo espectador para o 

seu tempo, o do regime militar.  

Um outro aspecto que leva à oposição ao regime 

militar e que está ligado à Vilela é um acréscimo meio 

nonsense que aparece no primeiro episódio, mas só pode 

ser compreendido depois do segundo: a presença do 

macaco de estimação do juiz-advogado Vilela. Isso remete 

à passagem do Vilela juiz-advogado para o de bicheiro. 

Aspecto que culmina num ponto central na adaptação e 

ao final deste artigo. 

 

 

 

Vilela: entre a ordem e a desordem. 

No primeiro episódio aparece um macaco, animal 

de estimação do grave e sério Vilela. A presença do animal 

só ganha sentido quando conhecemos o segundo Vilela, o 

bicheiro. O pequeno primata então serve para criar esse 

elo entre as personagens dos dois episódios: há um pouco 

de bicheiro no jurista, como há um pouco de juiz no 

bicheiro. Mas antes de levar essa reflexão adiante, não é 

casual observar que o Macaco, no Bicho, representa os 

números 65, 66, 67 e 68. Esses números ligam-se aos 

anos fundamentais do golpe militar, em especial 1968, 

promulgação do AI-5, que limitou mais ainda as 

liberdades políticas no país. Um juiz que estima um ato 

de exceção ou uma forma de se referir galhofeiramente 

ao AI-5? A segunda hipótese é uma mão na luva da 

pornochanchada, que abusa de trocadilhos e situações 

ambíguas.  

O juiz que mata o casal age como um bicheiro, 

outro lado, o bicheiro age com liberalidade, em vez de 

executar o casal, oferece uma outra saída. Meio hippie, 

meio machista. O bicheiro no mundo real, a princípio, 

segue as regras do grupo a que pertence, sendo uma delas 

a reunião da força e da lei em suas mãos. Já o juiz é 

alguém que age submetido à lei e à ordem. No contexto 

do filme, da década de 1970, o bicheiro é mais simpático, 

liberal, e sob sua ordem ninguém é preso, acuado ou 

preso. Caricaturizado de gângster, Vilela bicheiro é um 

gângster à brasileira, escrachado e bonzinho. Nesse 

sentido é preciso lembrar um trecho do e
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anos antes do filme, que pode ser relacionado à situação 

do longa: 

Na sua estrutura mais íntima e na sua visão 

latente das coisas, este livro [Memórias de um Sargento 

de Milícias] exprime a vasta acomodação geral que 

dissolve os extremos, tira o significado da lei e da ordem, 

manifesta a penetração recíproca dos grupos, das idéias, 

das atitudes mais díspares, criando uma espécie de terra-

de-ninguém moral, onde a transgressão é apenas um 

matiz na gama que vem da norma e vai ao crime 

(CANDIDO, 1970, p. 88). 

Essa dissolução dos extremos, a inversão dos 

papéis entre autoridade e bandido, algo carnavalesco, 

marca o filme. Mas diferentemente de Memórias de um 

sargento de milícias, A cartomante de Farias adere aos 

aspectos mais atrasados do estilo da pornochanchada, o 

que lhe dá um aspecto conservador, mercadológico até 

(BERNARDET, 2009, p. 209). O filme é capaz de mandar 

sinais contra a ditadura militar ao mesmo tempo que 

encena um quadro de dominação da mulher de forma 

direta e pouco sutil, como era típico nesse gênero, como 

sustenta Jean-

não foram dirigidos contra os aspectos reacionários 

dessas comédias, valorização do machismo, submissão da 

mulher 

é bastante desigual do ponto de vista formal, ainda que 

seja bastante rico do ponto de vista do sintoma, tanto do 

cinema brasileiro quanto do próprio país. 

O fato de o bicheiro encarnar o poder, ao que 

parece, representa uma contraposição ao poder formal; 

nesse sentido, ao poder discricionário do Estado militar, 

vigente na época. Sinais disso são o escárnio velado 

produzido pelo macaco, representando o AI-5, pela 

presença do disco censurado e pela menção aos 

comunistas e, por que não, à lei do Ventre Livre.  

Vilela, que no conto aparece pouco, na sombra, ou 

até na sombra do narrador, conforme a hipótese de 

Fonseca (2008), no filme é personagem central, sobretudo 

no segundo episódio como se vê. Esta centralidade se dá 

seja quando aparece fazendo os comentários políticos 

quanto ao narrar um filme dentro do filme, na primeira 

seção, seja como a personagem que encarna o poder e o 

libertino-machão ao mesmo tempo, na segunda. 

 

Considerações finais 

A adaptação me

lançou a obra de Machado de Assis nos conturbados anos 

1970. Além de inserir o humor escrachado e o erotismo 

superficial, o filme produziu um certo ar carnavalesco, ao 

propor a inversão de papéis entre os homens da lei e os 

fora da lei, como vimos no exame da personagem Vilela. 

Em relação ao primeiro episódio, quando a 

linguagem da pornochanchada é mais contida, há mais 

emprego de recursos de montagem, próprios da 

linguagem cinematográfica  saltos, elipses, travellings   

dada a impossibilidade de gerar muitos diálogos e ações 

devido ao excesso de ruído que provoca a linguagem da 

pornochanchada numa adaptação de época. Na segunda 

parte, os trocadilhos fáceis, a pobreza dos diálogos e o 

tom machista preenchem as cenas, tornando os planos 

mais longos, muitas vezes incômodos pela descuidada 

direção de ator.  

O filme ganha justamente onde é mais moderno. 

digressão no filme, um filme dentro do filme, que ajuda 

no tensionamento da intriga. Nesse sentido há imitação 
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de Machado, ao usar um conto dele no lugar de Hamlet 

(ainda que esse apareça pela fala de Rita) e do estilo de 

Poe, uma vez que a sequência narrativa do filme não se 

constrói entre idas e vindas mas num crescendo. A 

paródia do filme de gângster ajuda a firmar a diferença 

do bandido nacional com o do cinema clássico, reforçando 

o caráter paródico e carnavalesco do Vilela-Bicheiro.  

Moderno também são os efeitos de opacidade 

trazidos pelo filme dentro do filme, pela presença de 

Pereio, e as menções à capa do disco de Gal e aos 

elementos da imprensa brasileira. Esses efeitos servem 

mais à crítica ao regime e menos à linguagem geral do 

-da-

em dois 

episódios, uma vez que esse recurso é metalinguístico por 

si só. 

A ideia reproduzir a ordem narrativa, quase cena 

a cena, nos dois episódios foi inteligente. Além de 

baratear o filme, permite pelo menos três leituras: a da 

primeira parte, a da segunda, e das duas em conjunto. 

Isso cria um certo efeito de boneca japonesa, em que 

dentro de uma cena há outra. Há aí um traço do Cinema 

Novo, do cinema que fala de cinema, do processo 

dinâmico da releitura, antropofágico até, a despeito da 

ausência de alegoria, como há em filmes como Terra em 

Transe, de Glauber Rocha, Macunaima, Joaquim Pedro de 

Andrade, e Azyllo muito louco, de Nelson Pereira dos 

Santos. Embora empregue esses recursos, o filme é 

controlado pela linguagem da pornochanchada. Ela toca 

em quase tudo e impede o diretor de ousar, como fez, por 

exemplo, Nelson Pereira dos Santos na adaptação do 

pornochanchada, corrente que conquistara muito público 

à época, Farias reprimiu a ousadia, que aparece comedida 

demais.  

Em relação à adaptação, por sua vez, o diretor dá 

sinais claro de defender a autonomia do cinema em 

relação à obra literária. A cena inicial do trem remetendo-

se a Lumiére é decisiva, assim como são importantes as 

citações das novas mídias no lugar da obra literária, indo 

de Hamlet, passando pelo próprio Machado (resvalando 

em Dante) até chegar no jornal popular, O Dia. O próprio 

-da-

fonte literária e fortalecer a linguagem cinematográfica. 

Linguagem que o filme não consegue desenvolver 

plenamente, pelas razões apontadas, mas que fica como 

emblema de um período contraditório por que passava o 

cinema nacional. Período em que se fazia uma transição 

entre o cinema novo, o tropicalismo e o cinema marginal, 

ladeado pela retomada de um cinema mais popular, por 

meio da própria pornochanchada. Processo travejado pelo 

regime militar, que coibia a livre ação da cinematografia 

brasileira.  
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Resumo: O Brasil enfrenta uma realidade que começa a ganhar força 

social relevante devido à tendência de crescimento da população idosa, 

para o qual contribuem as baixas taxas de natalidade e de mortalidade, 

o que aumenta significativamente o número de idosos no conjunto da 

população do país. No que diz respeito à inclusão digital, a sociedade 

contemporânea se percebe desafiada a responder qualitativamente às 

demandas da tecnologia que afetam a multiplicidade das dimensões 

humanas, principalmente com relação aos idosos. O artigo, uma 

reflexão teórica, toma como ponto de partida a relação entre o sujeito 

na terceira idade e o ambiente digital, em especial a internet, tendo 

como objeto a discussão de textos que apontam possíveis 

consequências decorrentes da interação entre conectividade como 

forma de integração social e a influência deste ambiente digital no 

cotidiano que se reflete no contexto entre saúde mental e 

independência na vida diária.  

 

Palavras-chave: Idoso; Internet; Tecnologia; Envelhecimento. 

 

Abstract: Brazil faces a reality that is beginning to gain significant 

social strength due to the growing trend of the elderly population, to 

which contributes low birth rates and mortality, which significantly 

increases the number of elderly people in the country's population. With 
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regard to digital inclusion, contemporary society perceives itself 

challenged to respond qualitatively to the demands of technology that 

affect the multiplicity of human dimensions, especially regarding the 

elderly. The article takes as its starting point the relationship between 

the subject in the third age and the digital environment, in special the 

internet, and has as its object the analysis of the possible consequences 

of the interaction between connectivity as a form of social integration 

and the influence of this digital environment in the everyday life that 

is reflected in the context between mental health and independence in 

daily life. 

 

Keywords: Elderly; Internet; Technology; Aging.  

 

Introdução 

O aumento do envelhecimento populacional é um 

fenômeno mundial, estima-se que em 2050, 25% da 

população global terá 60 anos com expectativa de vida 

para os países desenvolvidos de 87,5 anos para os homens 

e 92,5 para as mulheres (IBGE, 2010). Também no Brasil, 

os últimos trinta anos foram marcados por significativas 

mudanças no padrão demográfico: o número de idosos 

(acima de 60 anos de idade) passou de 3 milhões em 

1960, para 7 milhões em 1975 e 14 milhões em 2002 (um 

aumento de 500% em quarenta anos) e estima-se que 

alcançará 32 milhões em 2020 (LIMA-COSTA, 2003). Isso 

ocorreu por profundas transformações sociais, políticas e 

econômicas que redundaram em diminuição das taxas 

natalidade e de mortalidade e permitiram o aumento da 

longevidade da população brasileira, até então 

majoritariamente jovem. O país constata as 

transformações em sua pirâmide demográfica que passa 
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a apresentar elevação no número de pessoas adultas e 

idosas, e precisa estar preparado para atender às 

necessidades e especificidades dos indivíduos nessas 

faixas etárias. 

Desde 2004, o relatório do IBGE indica 

perspectivas de diminuição relativas à demanda de 

atenção às crianças e aos jovens e aumento de serviços e 

recursos voltados a adultos e idosos. O aumento da 

expectativa de vida se deve em parte aos avanços da 

medicina, por melhorias de um sistema preventivo de 

saúde, bem como de políticas públicas que, nos últimos 

anos, intensificaram as ações ao estrato terceira idade 

com o intuito de promover um vivenciar mais saudável. O 

Estatuto do Idoso (2003), em seus Artigos 20 e 21, institui 

que é direito do idoso o acesso à educação, respeitando a 

sua peculiar condição de idade, assim como aponta no 

parágrafo 1º: ue incluirão 

conteúdo relativo às técnicas de comunicação, 

computação e demais avanços tecnológicos para a sua 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define 

como sujeito idoso a pessoa com 60 anos ou mais em 

países em desenvolvimento e com 65 anos ou mais em 

países desenvolvidos. No entanto, tais convenções não 

representam um diagnóstico, visto que o fato de atingir 

esta marcação cronológica já não reflete o novo perfil 

desse sujeito que, em meio ao crescimento demográfico, 

está cada vez mais participante e ativo em diferentes 

nichos sociais. A pesquisadora Vitoria Kachar (2003, p. 38) 

dos 60 anos, apesar de ser uma idade demarcada para a 

categoria de idosos, é um processo contínuo, tanto nos 

aspe Na perspectiva do 

desenvolvimento humano, a velhice é a última etapa do 

ciclo vital e a inclusão digital na terceira idade é um 

desafio atual; a migração de idosos para a era, digital 

neste contexto, vive um momento ímpar já que, daqui a 

algumas décadas, os jovens de hoje terão nascido na era 

digital, desta forma esse momento transitório é único. 

Pensar em inclusão digital para a terceira idade é 

pensar na aproximação de dois universos aparentemente 

divergentes, considerando que essa geração não teve 

acesso às tecnologias em seu cotidiano, "[...] o volume de 

informações produzido para circular na web agora cresce 

exponencialmente. Já atingiu proporções inimagináveis 

para a geração educada num mundo sem os dispositivos 

eletrônicos de conexão instantânea (e de instantânea 

desconexão)" (BAUMAN, 2010 p. 214). No entanto, apesar 

das dificuldades iniciais, a movimentação nessa direção já 

está acontecendo. 

A complexidade de aprendizado dos recursos 

necessários para o seu acesso (a tela, teclado, mouse, 

sistema operacional etc.), é um dado de realidade a ser 

gerenciado pelos instrutores que capacitam os idosos 

nessa habilidade. O medo e a insegurança, no entanto, 

aos poucos vão cedendo espaço para o aprendizado e para 

os significados psicológicos e sociais que este público-alvo 

vai obtendo através dos desafios vencidos. Apesar de 

existirem, [...] as barreiras relacionadas à idade avançada 

estão sendo contornadas, com a ocorrência do 

envelhecimento populacional o conceito de capacidade 

funcional emergiu como a medida mais operacional da 

saúde  (RAMOS, 2003, p. 793).  Isso significa que 

proporcionar autonomia e independência na vida diária 

dos idosos irá capacitá-los para as atividades do dia a dia 

frente às inovações do contexto no qual estão inseridos 
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tais como caixas eletrônicos, celulares, câmeras 

fotográficas digitais, GPS, TVs digitais, videogames. 

A partir dessa conjuntura, surgem novas 

demandas relacionadas à saúde do idoso, especialmente 

as que priorizam o bom funcionamento cognitivo, 

elevação da autoestima, disposição ao aprendizado e 

doenças de incapacidades funcionais. Neste sentido, a 

inclusão digital atende a essas necessidades, já que 

algumas de suas características são a de facilitar as 

formas de comunicação e estimular o aprendizado das 

ferramentas computacionais  Mesmo com algumas 

dificuldades (memória, visão, audição) para a habilidade 

na comunicação mediada por computadores, a parcela da 

população que mais cresce como usuária das redes sociais 

di  (STACHESKI, 2013).  

O avanço tecnológico promoveu (e ainda promove) 

mudanças em vários aspectos da cultura atual que, 

segundo André Lemos (2010, p. 127), 

tecnologias digitais (ciberespaço, simulação, tempo real, 

processos de virtualização, etc.) vai criar uma nova relação 

entre a técnica e a vida social que chamaremos de 

. Entende-se o termo, no presente texto, 

como o próprio autor conceitua: 

contemporânea marcada pelas tecnologias digitais. 

Vivemos já a cibercultura. Ela não é o futuro que vai 

chegar, mas o , 2003, p. 1). As 

transformações que incidem no cotidiano das pessoas na 

terceira idade, apesar das dificuldades iniciais, acenam 

para um processo positivo no que diz respeito à retomada 

de atribuições antes delegadas a familiares e terceiros. 

Um novo conceito de universo (enquanto 

conhecimento) desponta para esses sujeitos no que diz 

respeito às descobertas e formas de comunicar-se. Pierre 

Lévy (1999) traça as suas percepções sobre o crescimento 

do ciberespaço (meio de comunicação que surge da 

interconexão de computadores) e o consequente 

surgimento da cibercultura, que expressa o surgimento de 

um novo universal, diferente das formas que vieram antes 

dele no sentido de que ele se constrói sobre a 

indeterminação de um sentido global q

1999, p.15). E neste cenário de múltiplas configurações, a 

necessidade de integrar-se às novas formas de 

comunicação se faz presente em todas as fases do 

desenvolvimento, especialmente na terceira idade, visto 

que o valor da conectividade (afeto) é o humano. 

Neste artigo, procura-se evidenciar as 

transformações que incidem na vida dos idosos a partir 

da inclusão digital através da sua vertente mais 

importante, a comunicação por intermédio da internet 

representada como agente de promoção na melhoria da 

qualidade de vida na terceira idade, bem com as 

dificuldades que sujeitos da terceira idade enfrentam ao 

aproximarem-se desse contexto frente às demandas 

relacionadas ao processo de aprendizagem que este 

transcurso exige. Desta forma, cabe investigar quais as 

alternativas oferecidas aos idosos para alcançar este 

propósito e de que forma o sujeito idoso está 

administrando os conhecimentos adquiridos nas 

Tecnologias de Informação e Comunicação. 

O presente trabalho é organizado em três seções. 

Velhice, Idoso e Terceira idade discorre sobre o 

envelhecimento; em seguida 

apresenta a relação 

do sujeito da terceira idade no cenário em questão e, por 

último, é abordado o momento atual sobre A Terceira 

Idade Conectada. No que se refere à metodologia adotada 
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neste artigo, tal reflexão lança mão de recursos 

bibliográficos de caráter qualitativo para o levantamento 

de informações. 

 

Velhice, Idoso e Terceira Idade 

Foi através da transformação nos perfis 

demográficos que diversos países, inclusive o Brasil, 

lançaram um outro olhar sobre a terceira idade. A 

maneira de se abordar o assunto está sendo discutida em 

diferentes campos da cultura e do conhecimento com o 

intuito de analisar, problematizar e propor formas de 

compreensão a respeito do desenvolvimento humano. A 

Psicologia do Envelhecimento, a Biologia, a Medicina 

(principalmente na área de Geriatria), Sociologia e a 

Gerontologia são âmbitos do saber que buscam constituir 

uma área de convergência aos processos relacionados à 

velhice, caracterizando-se como um campo de estudos 

multidisciplinar. 

A velhice deve ser entendida como um 

desenvolvimento natural da vida, como nascimento, 

crescimento e amadurecimento, que traz consigo algumas 

alterações sofridas pelo organismo, consideradas normais 

para essa fase. Envelhecemos desde o momento em que 

nascemos, logo 

1999, p. 18). Ao abordar esse assunto, é preciso lembrar 

que: 

 

...este conceito foi criado na França em 1962 em virtude 

da introdução de uma política de integração social da 

velhice, visando à transformação da imagem das pessoas 

envelhecidas, substituindo termos como velho e velhote, 

sendo adotado no Brasil logo depois. Idoso é o sujeito do 

envelhecimento (PEIXOTO, 1998, p. 69).  

 

envelhecimento como um processo, a velhice como uma 

(NETO, 2002, p. 12). A terceira idade traz consigo as 

demandas de cuidados com a saúde de uma forma mais 

ampla, mas também se caracteriza por um 

envelhecimento ativo e independente, voltado para a 

integração e autogestão.  

 

...a terceira idade é um termo que vem para fazer um corte 

na velhice, separando os jovens velhos dos mais velhos, ou 

seja, aquele recém aposentado, que continua em atividade 

é considerado pertencente à terceira idade e aqueles que 

já avançam um pouco mais na idade, estes são 

considerados idosos (PEIXOTO, 1998, p. 69). 

 

 Dentro do universo geracional se constitui 

um segmento de pessoas consideradas idosas, 

importante distinguir os jovens idosos dos idosos velhos 

[...], ou seja, [...] surge uma nova expressão na 

nomenclatura francesa para classificar as pessoas de 

mais de 75 anos: é a quarta idade

79), essa sim identificada com a imagem tradicional da 

velhice, quando há uma ou duas patologias associadas 

decorrentes de doenças degenerativas da velhice e/ou em 

condições de fragilidade, invalidez e dependência. 

 

( ) e a exclusão/inclusão 

digital 

Por longos anos, o número de estudos sobre este 

assunto foi ínfimo, mas a (re)descoberta da velhice se 

tornou um campo para  leituras contemporâneas 

promovendo novos significados para as atribuições dessa 

etapa da vida. Assim, a mudança de percepção 

 

...acabou gerando uma profunda inversão dos valores a ela 

atribuídos: antes entendida como decadência física e 

invalidez, momento de descanso e quietude no qual 

imperavam a solidão e o isolamento afetivo, passa a 

significar o momento do lazer, propício à realização pessoal 
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que ficou incompleta na juventude, à criação de novos 

hábitos, hobbies e habilidades e ao cultivo de laços afetivos 

e amorosos alternativos à família (SILVA, 2008, p. 161). 

 

A atual forma de interpretar a terceira idade 

estabelece um modo de redefinição de costumes e 

comportamentos que configuram uma recém-adquirida 

visão de mundo e de sociedade. As instituições de ensino 

superior exerceram papel fundamental ao criarem o que 

se denominou de Universidade Aberta à Terceira Idade 

(Unati), oferecendo programas voltados à educação 

permanente de adultos maduros e idosos. De acordo com 

Prado (2011, p. 1), no Brasil existem cerca de 150 Unatis 

em diferentes cidades e Estados. As experiências 

promovem a integração universidade-idoso-comunidade. 

As Unatis funcionam como centros de convivência, 

minimizam a solidão, agrupam idosos em diversos tipos 

de atividades, inclusive de informática, com a supervisão 

de profissionais qualificados. Ao proporcionar a 

integração dos idosos, ocorre naturalmente o contato 

intergeracional promovendo além de uma rica troca de 

conhecimento a revisão de crenças e atitudes relacionadas 

a essa fase da vida.  

Pensar em inclusão digital é reconhecer que, no 

caso dos sujeitos da terceira idade, há a exclusão, não só 

pelas muitas formas de conceituar essa palavra 

caracterizada por ser centrada no estado de privação, seja 

ela familiar, econômica ou social, mas também porque se 

refere atualmente às pessoas que não têm acesso às redes 

digitais ou que não sabem utilizar as tecnologias da 

                                            
4 Plasticidade Mental ou Neuroplasticidade é acidade do 
sistema nervoso central em modificar sua organização 

estrutural própria e de funcionamento em resposta a 
condições mutantes, aprendizados e a estímulos 

 

A dificuldade em utilizar um equipamento 

eletrônico cria uma nova forma de isolamento apelidada 

imediato, que apesar dos contratempos, os idosos 

demonstram estar dispostos a enfrentar. O adulto idoso 

se percebe em dois cenários, onde a informação está ao 

mesmo tempo disponível e restrita. Disponível a todos, 

mas restrita a quem sabe acessá-las. Não se trata apenas 

da perspectiva de ter ou não acesso aos equipamentos e 

conexão, é preciso estimular e favorecer a independência 

das pessoas. 

 

Não basta estar na frente de uma tela, munido de todas 

as interfaces amigáveis que se possa pensar, para superar 

uma situação de inferioridade. [...] as políticas 

voluntaristas de luta contra as desigualdades e a exclusão 

devem visar o ganho em autonomia das pessoas ou grupos 

envolvidos (LÉVY, 1999, p. 238). 

 

Compatibilizar-se com uma sociedade tecnológica 

demanda interesse e vontade, além de processos 

cognitivos, pensamento, consciência, comportamento 

emocional, aprendizagem e linguagem, além da questão 

da inclusão digital, que proporciona a inclusão é possível 

podem ser estimuladas funções cognitivas em situações 

específicas de ensino e aprendizagem com pessoas de 45 

 

Importantes estudos demonstram que a 

plasticidade mental4 (ou neuroplasticidade) se mantém 

propriedade inerente ao sistema nervoso com a 
capacidade de modificar o seu funcionamento e de se 

(WAJNSZTEJN, 2009, p. 30). 
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novembro de 1988, Peter S. Eriksson, do hospital 

universitário Sahlgrenska, em Gotemburgo, Suécia, 

membro da equipe do Salk Institute for Biological 

Studies, em San Diego, e diversos outros colegas 

publicaram a notícia de que o cérebro humano maduro 

continua a gerar neurônios regularmente em pelo menos 

um local, o hipocampo, área importante para a memória 

e a aprendizagem (KEPERMANN; GAGE, 2016). Isso 

significa que, mesmo quando o processo de crescimento 

do cérebro é finalizado na primeira infância, os dendritos 

(ligações entre os neurônios) podem crescer e criar 

ligações entre si se a mente continuar a ser estimulada a 

aprender.  

Dessa forma, fica claro que as atividades que 

promovem o estímulo cognitivo produzem ganhos nas 

esferas física e psicológica que, por sua vez, favorecem 

ações pessoais de idosos relativas à integração familiar e 

social. Assim, Mosquera (1985) salienta que a educação 

de adultos está sendo impulsionada pelo crescimento das 

ciências e das tecnologias, formando o que denomina de 

(MOSQUERA, 1985, p. 27). Portanto, é possível, com base 

em novos espaços de conhecimento, proporcionar 

aprendizagem diferenciada por meio de tecnologias via 

inclusão digital. 

Mesmo que para os idosos ainda seja recente esta 

migração para contexto digital, o que permanece em 

destaque é a essência da comunicação no sentido de 

(re)encontro partilha diálogo e expressão. O uso da 

internet proporciona inegável auxílio na medida em que 

diminui a solidão, aumenta a frequência de comunicação 

entre familiares e amigos, proporciona informações 

relacionadas aos seus interesses e, sobretudo, estreita as 

relações intergeracionais, além de resgatar a autoestima, 

pois mesmo que de forma básica, o domínio da 

informática restabelece um padrão de controle da vida 

pessoal. Ter condições de aprender, de se atualizar e 

acompanhar os avanços tecnológicos pode representar 

para os usuários idosos uma maneira de não serem vistos 

como indivíduos antiquados e desocupados. Dessa forma, 

ao utilizarem estas ferramentas suportadas pela internet: 

 

...percebem que podem interagir, através de redes sociais, 

e-mails e mensageiros instantâneos, com parentes 

distantes e amigos com quem não tinham contato há 

muito tempo. Além de reduzir distâncias, o uso da rede 

facilita a vida social daqueles que, por motivos de limitação 

física, acabam se isolando em casa (PETERSEN; KALEMPA; 

PYKOS, 2013, p.123). 

 

A sociedade contemporânea, ao mesmo tempo em 

que apresenta novas formas de comunicação em 

ambientes virtuais, promove também o surgimento de 

sto que essa será a primeira geração de 

idosos a desenvolver habilidades para a inclusão digital, 

já que os próximos, daqui a 30 ou 40 anos, já terão 

nascido na era cibernética.  

A conexão afetiva encontra caminhos por meio da 

conexão digital, a comunicação virtual aproxima, 

reintegra e coloca em outra perspectiva o conceito das 

relações de importância e amizade para uma geração 

cujos valores estavam centrados na força da palavra e 

comprometimentos emocionais pautados em recursos 

adquiridos pela experiência 

audácia, o medo e a coragem, o desespero e a esperança 

nasceram juntos. Mas a proporção em que estão 
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(BAUMAN, 2008, p. 180). Essa é a geração que aprende, 

mas também ensina.  

ação à remoção do momento histórico, é 

importante destacar que a própria demarcação do tempo 

e o estabelecimento de referências históricas têm 

complexidade aumentada na 

(MARQUIONI, 2013, p. 12). A forma de administrar o 

tempo, apesar de complexa, atende a conceitos imutáveis 

que são demarcados por horas e calendários, e sobre 

tempo é possível inferir que essa geração de idosos tenha 

uma nova forma de compreensão, já que são diretores, 

atores e espectadores de um período cultural de 

transformações constantes. Como exemplo, estão reuniões 

familiares e sociais que transcendem o espaço físico e 

aportam em vários contextos alterando até mesmo a 

maneira de assistir à TV, uma das possibilidades 

dispositivos e a mobilidade habilitada com a possibilidade 

de assistir TV no celular (ou em horários alternativos 

utilizando os sites das emissoras ou sites de 

2013, p. 16). 

Assim como o tempo, as famílias também 

reconfiguração de estrutura familiar requerem que 

-se então que o 

compartilhamento cultural e a sensação de pertencimento 

se dão pelo compartilhamento dos conteúdos 

(independente da plataforma através da qual esse 

conteúdo é acessado, da presença física ou do acesso 

simultâneo) e o sentimento de comunhão permanece 

 

17). E esse parece ser o caminho encontrado por idosos a 

fim de (re)definir o roteiro de vida. 

 

 

 

A Terceira idade conectada 

internet realizada pelo Instituto Locomotiva de 7 a 16 de 

janeiro de 2016. Ela aponta que o Brasil tem 5,2 milhões 

de idosos conectados e que teve um aumento de 940% 

nos últimos oito anos. Os dados apontam ainda que o 

interesse dos idosos pelo mundo virtual cresceu em 

compasso de igualdade por ambos os sexos, o que varia é 

a idade: 51% tem entre 60 e 64 anos, 27% de 65 a 69 

anos e 22% tem mais de 70 anos. A maioria dos 

conectados está na região sudeste 60%; pertence às 

classes A e B e tem curso superior. 

De acordo com a mesma pesquisa, existem dois 

motivos básicos para os idosos se conectarem: a busca de 

informação e a comunicação com os familiares, filhos e 

netos. Em seguida, a manutenção de amigos, socialização, 

lazer e compras.  Nessa perspectiva, o mercado está bem 

otimista, visto que a mudança de comportamento dessa 

classe consumidora vem estimulando investimentos de 

produtos e serviços voltados a idosos com resultados bem 

positivos. Em reportagem para o site Correio 24 horas, o 

caderno de economia traz em destaque: Bom freguês: 

empresas estão de olho no poder de consumo dos maiores 
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de 605. No texto, José Nilo Meira, gerente da unidade de 

falando de pessoas que têm dinheiro, tempo e vontade de 

ntos mais promissores 

estão os negócios na área de alimentação, cosmético, 

 

Com o título Aumenta o número de idosos que 

acessam a internet no Brasil , publicado pelo site de 

notícias G1 do grupo Rede Globo, reportagem mostra 

alguns usuários fazendo relatos de motivações e 

benefícios de estar aprendendo ou já utilizando a internet. 

O engenheiro agrônomo Fernando Penteado Cardoso 

tecnologia tornou acessível para pessoas que não podem 

estar viajando mais. Fico a pensar que tudo decorre da 

 

 

Figura 1  Fernando Penteado Cardoso, Eng. Agrônomo, 101 anos. 

 
Fonte: G1 (2016). 

Figura 2  Elaine Marquezine, Cientista Social, 89 anos. 

                                            
5 Reportagem de Priscila Natividade, publicada em 2 de 

agosto de 2016. Disponível em: <http://goo.gl/VXhG5g> 

Acesso em 2 ago. 2016. 

 
Fonte: G1 (2016). 

 

Na mesma reportagem, há o depoimento da 

cientista social Elaine Marquezine (Figura 2), de 89 anos: 

por causa do Skipe (sic). Como minhas filhas trabalham, 

é só a noite, lá pelas 22h, que a gente pode se comunicar. 

Não tenho usado porque já fico cansada e quero ir pra 

cama. Agora o tablet eu uso pra fazer e-mail, tenho 

alguns emails de amigas, gente do interior. Então eu uso 

 

O interesse é crescente e, além das instituições, 

ONGs e escolas é importante ressaltar que o apoio familiar 

para essa disposição é de fundamental importância para 

o desenvolvimento e suporte criativo dos idosos.  Com o 

título O nascimento digital de uma baby boomer (e porque 

isso é maravilhoso), o publicitário Rodrigo Turra descreve 

como sua avó paterna Líria (Figura 3), com 70 e poucos 

 morar com ela, sinto que a nossa 

Relata também que ficou muito mais fácil de conversar 

inclusive sobre algum aplicativo ou alguma série de TV. 
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Figura 3  Vó Líria 

 
Fonte: Medium (2016) . 

  

Considerações finais 

A velhice se caracteriza por ser um processo 

subjetivo, que implica em um conjunto de dimensões 

biológicas, fisiológicas, psicológicas, socioculturais, 

econômicas, educacionais e políticas. Não existe um ser 

velho, mas um ser envelhecendo. Ainda que seja um 

percurso individual, é preciso admitir que o processo de 

envelhecimento e a inclusão digital são temas complexos, 

possuem múltiplas dimensões e, apesar das conquistas, 

ainda é lenta a aproximação entre os dois contextos.  

A neurociência parece caminhar em direção a 

revelações que indicam que a idade avançada não 

significa, necessariamente, perda cognitiva e/ou 

incapacidade de manutenção de desempenho intelectual. 

As interpretações de caráter sociocultural apontam para o 

envelhecimento ativo como sendo um mecanismo 

fundamental para a manutenção do processo de 

aprendizado. Quanto ao aspecto psicológico, há o ganho 

na criatividade, segurança e autorrealização. É relevante 

observar que os avanços tecnológicos produziram 

mudanças de comportamentos a essa parcela da 

população, visto que o meio virtual chegou como 

alternativa de comunicação e inserção social; justamente 

por isso, esses mesmos avanços tecnológicos beneficiam-

se, já que com base na produção de saberes 

compartilhados serão elaborados aplicativos e fornecidos 

recursos com a finalidade de facilitar o acesso dos idosos 

ao mundo virtual.   

O fato é que há emergência em contextualizar 

propostas de inclusão digital às pessoas da terceira idade 

uma vez que, por meio de estudos e pesquisas, percebe-

se que quando apoiados no conhecimento digital (mesmo 

que de forma básica), os idosos amplificam e enriquecem 

seu repertório de conhecimento, do mesmo modo que a 

familiaridade no ambiente virtual proporciona melhora 

nos aspectos psicológicos, físicos, neurológicos e sociais, 

promovendo o aumento da autoestima e segurança, para 

melhor administrar e especialmente (re)adquirir 

autonomia para gerenciar sua vida. 

Ainda que a legislação brasileira garanta a 

inclusão digital para a terceira idade, é necessário um 

olhar mais atento sobre essa questão no que se refere aos 

aparatos pedagógicos como livros e materiais didáticos 

com dinâmica específica para idosos, bem como aumentar 

o alcance de disponibilidades para o público de baixa 

renda. Nesse ponto de vista, pode-se dizer que o 

prognóstico quanto ao crescimento na área de inclusão 

digital é reservado, já que, apesar de existirem, ainda são 

poucos locais de suporte tecnológico e o alcance, por 

enquanto, é limitado. No entanto, no que depender do 

sujeito da terceira idade, o prognóstico torna-se favorável 

e com perspectiva de sucesso já que as performances 

desse ator social têm demonstrado franco crescimento nos 

aspectos aprendizado e superação. 

Os exemplos apresentados no presente artigo são 

recortes de reportagens a respeito do assunto realizados 
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no desenvolvimento de pesquisa de dissertação de 

mestrado, de uma das autoras, Cristina Brisolara, que 

está em andamento no Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Linguagens da Universidade Tuiuti do 

Paraná. A imagem de um idoso com um comportamento 

frágil ou o seu oposto em comportamento jovial emerge 

como oportunidade estratégica na comunicação e é 

reforçada ao criar estereótipos associados ao 

envelhecimento. A publicidade brasileira esbarra no seu 

contraponto ao inserir o idoso em papéis cujos produtos e 

serviços podem ou não estar destinados a ele. Tais 

narrativas concorrem para legitimar a crença inserida nos 

contextos publicitários. A problemática a ser trabalhada é 

qual a imagem do idoso retratado no contexto midiático 

atual quando inserido em campanhas que representam a 

terceira idade interagindo com tecnologias digitais. 

São objetivos do estudo investigar a relação entre 

terceira idade e os papéis que são por eles representados 

na publicidade quando retratados no contexto de inclusão 

digital, compreender o papel da propaganda na 

construção de identidade do indivíduo idoso, analisar 

estratégias publicitárias sobre o tema terceira idade e os 

seus estereótipos. O corpus será formado por campanhas 

publicitárias que, durante os anos de 2015 e 2016, 

incluem idosos em peças veiculadas em plataformas 

multimídia. A pesquisa é de caráter descritivo quanto aos 

objetivos e empregará método de análise de obras 

científicas e material publicitário. Os dados obtidos serão 

de natureza qualitativa. 
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Resumo: A presente pesquisa pretende compreender como se dá a 

representação e a disseminação da cultura local por meio de rádios 

comunitárias com transmissão online, utilizando a Rádio Comunitária 

87.9 FM de Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, como objeto 

empírico. A metodologia utilizada na realização do estudo foi de 

entrevistas em profundidade com ouvintes da Rádio Comunitária FM e 

análise da programação da emissora. Para fundamentar a pesquisa, 

foram utilizados os conceitos de rádio online, radiodifusão comunitária 

e entrevistas em profundidade. Com as entrevistas e a análise, 

percebeu-se que há uma grande representação e disseminação da 

cultura da comunidade Frederiquense, da cultura regional e do Rio 

Grande do Sul por meio da programação da Rádio Comunitária 87.9 

FM, que é transmitida via dial e também ao vivo pela internet.  

 

Palavras-chave: Comunicação; cultura; rádio comunitária; rádio 

online. 

 

Abstract: The present research intends to understand how the 

representation and the dissemination of the local culture takes place 

through community radio stations with online transmission, using the 

Rádio Comunitária 87.9 FM of Frederico Westphalen, Rio Grande do 

Sul, as an empirical object. The methodology used to conduct the study 

was depth interviews with listeners of the Rádio Comunitária FM and 

analysis of the station's programming. To base the research, was used 

the concepts of online radio, community broadcasting and depth 

interviews. With the interviews and analysis, it was noticed that there 

is a great representation and dissemination of the culture of the 

Frederiquense community, of regional culture and of Rio Grande do Sul 

through the programming of Rádio Comunitária 87.9 FM, which is 

transmitted via dial and also the internet. 

 

Keywords: Communication; culture; online radio; Community radio. 
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Introdução 

O rádio é um meio de comunicação amplamente 

utilizado pela população brasileira, segundo a Pesquisa 

brasileira de mídia 2015  PBM 2015, que estuda os 

hábitos de consumo de mídia pelos brasileiros, realizada 

em 2014, o meio de comunicação rádio é utilizado por 

46% dos entrevistados, atrás apenas da televisão, (93%) e 

seguido pela internet utilizada por 42%.  

O acesso à internet está cada vez mais facilitado, 

e isso ratifica a importância da adaptação dos meios de 

comunicação tradicionais à convergência tecnológica, 

principalmente quando diz respeito às ferramentas 

disponíveis na internet, como por exemplo redes sociais, 

sites, blogs e aplicativos. O rádio, assim como outros 

meios, vem se ajustando às novas ferramentas de 

comunicação, conforme Lopez (2011, p. 125), com o 

intuito de 

tecnologias da comunicação e da informação e seus 

 

Tendo isso em vista, o presente estudo tem como 

objetivo geral verificar de que maneira as rádios 

comunitárias inseridas na internet por meio de sites, blogs 

e redes sociais, com transmissão da programação online 

disseminam a cultura local e regional das comunidades 

nas quais estão inseridas, utilizando como objeto empírico 

o caso da Rádio Comunitária 87.9 FM de Frederico 

Westphalen, Rio Grande do Sul.  

 Como objetivos específicos têm-se: 

2
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UTP. Coordenador do Grupo de Pesquisa JOR XXI. E-mail: 
alvaro.larangeira@utp.br 



 

134 

 

Analisar a programação da Rádio Comunitária FM 

a fim de constatar se na programação da emissora são 

transmitidos conteúdos sobre a cultura de Frederico 

Westphalen e do Rio Grande do Sul; 

Questionar os ouvintes da emissora para 

compreender como eles percebem a transmissão da 

cultura local por meio da programação da Rádio 

Comunitária FM; 

Averiguar, por meio do referencial teórico, a 

relação entre emissoras de rádio comunitárias e a 

disseminação de culturas locais.  

Para realizar a presente pesquisa, a metodologia 

utilizada foi de entrevistas em profundidade com ouvintes 

que acompanham a programação da Rádio Comunitária 

FM por meio da internet, bem como análise da 

programação da emissora. 

A escolha da Rádio Comunitária 87.9 FM se deu 

pelo fato de ser uma emissora comunitária, o que a torna 

mais próxima da comunidade e da cultura de Frederico 

Westphalen, visto que, conforme a Lei nº 9.612, que 

regulamenta o Serviço de Radiodifusão Comunitária, de 

19 de fevereiro de 1998, essas emissoras devem ser de 

baixa frequência, atendendo apenas uma comunidade 

restrita e oportunizando à comunidade a divulgação de 

ideias, cultura e tradições. 

Assim sendo, a seguir serão abordadas temáticas 

de grande importância para esse estudo, como rádio na 

internet, as diferenças e semelhanças com o rádio 

tradicional3, as mudanças que ocorreram com a 

convergência tecnológica; rádios comunitárias, suas 

                                            
3 Nesse estudo denomina- o rádio 

escutado via dial. 

características e regulamentações, o histórico da Rádio 

Comunitária 87.9 FM e entrevistas em profundidade, 

buscando assim, responder aos objetivos geral e 

específicos da pesquisa. 

 

Rádio na Internet 

A utilização de sites, redes sociais e aplicativos é 

cada vez mais frequente por emissoras de rádio que 

buscam ampliar seu público e manter os ouvintes que, por 

motivos de distância geográfica, não conseguem ouvir a 

emissora via dial, uma vez que assim elas podem se fazer 

presentes com mais facilidade no cotidiano dos ouvintes. 

É um novo rádio, que pode ser acessado por meio de 

diversos dispositivos, como celulares, notebooks, 

smartphones, tablets, entre outros.  

Para se referir a esse novo rádio, Lopez (2009, p. 

diversas linguagens, em distintos suportes e, ainda assim, 

mantém no áudio se , p.137) 

potencializam seu alcance e a circulação de seus 

 

Ele é um rádio de várias linguagens e diversos 

suportes, no qual há a possibilidade de complementar as 

informações sonoras com informações multimídia, 

mesmo assim, seu foco e elemento chave continua sendo 

o áudio. Como explica Prata nder 

a mensagem transmitida, não é preciso o auxílio visual da 
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página que pode ser minimizada. A mensagem tem 

  

Essa nova forma de radiofonia, segundo Prata 

(2009), faz surgir um novo público e um novo modelo de 

conteúdo, que nasceu das modernas tecnologias. Aqui é 

possível, além de ouvir as mensagens, também as 

encontrar em formato de texto, vídeos, fotografias, 

elementos textuais e imagéticos que ressignificam o velho 

invento de Ma , sem deixar de 

ser rádio. 

Desse modo, o alcance da programação 

radiofônica na internet é mundial, para Prata (2009, p. 

dimensão às rádios de pequena expressão, antes limitadas 

. Não importa o 

tamanho da emissora, se ela está na internet poderá ser 

acessada por qualquer pessoa, de qualquer parte do 

mundo e a qualquer horário, bastando apenas que se 

tenha acesso à internet e ao dispositivo necessário para 

ouvir a emissora (por exemplo tablet, computador, 

smartphone). 

Como mencionado, com as novas configurações 

do novo rádio, ocorreram mudanças no conteúdo 

veiculado pelas emissoras, que agora é multimídia, ou 

seja, além do áudio, utiliza vídeos, textos, imagens e 

infográficos (LOPEZ, 2010), no entanto, mesmo que esse 

novo rádio possibilite diversas formas de complementação 

de conteúdo, o áudio não deve depender de mais nada 

para que possa ser entendido. 

Além disso, as novas tecnologias tornaram mais 

fácil para os ouvintes indicarem músicas, mandarem 

recados e sugerirem pautas para as emissoras, já que isso 

agora pode ser feito pelas redes sociais, por mensagem de 

celular, por e-mail e até mesmo no próprio site. Não há 

mais a necessidade de se fazer ligações telefônicas, enviar 

cartas ou ir até a emissora pessoalmente, muito embora 

isso ainda possa ocorrer, pois, conforme Ferraretto (2001, 

 , 

tanto o rádio tradicional (via dial)  que já priorizava a 

relação próxima com os ouvintes , quanto o novo rádio, 

que facilita essa interação. 

Essas alterações que ocorreram no conteúdo, nas 

audiências e nas características do rádio, trouxeram 

mudanças também para os profissionais do rádio, que 

tiveram que se adaptar, pois, agora, saber falar no rádio 

não é o suficiente, é necessário que o profissional saiba 

produzir conteúdos diversificados, multimídia e 

multiplataforma. E, de acordo com Lopez (2011), os 

profissionais do rádio estão percebendo que, devido às 

novas tecnologias, o rádio está se reestruturando e 

passando por um processo de revisão. 

Rapidez e versatilidade são características 

essenciais para o profissional desse novo rádio, para que 

ele consiga executar e produzir para diversos formatos e 

também para que consiga lidar com o ouvinte, que agora, 

com as novas tecnologias, passou ainda a ser um produtor 

de conteúdos (LOPEZ, 2011), querendo, muitas vezes, 

participar da programação de sua emissora preferida. 

O rádio está se modificando e se reconfigurando 

para atender às novas demandas criadas pela internet. É 

preciso repensar o rádio, coloca Lopez (2010), entender 

sua inclusão na internet e o novo relacionamento com o 

público, com as fontes de informação, com os métodos de 

estruturação da informação, pois, apesar de o conteúdo 
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sonoro ser construído para os ouvintes, agora, o rádio não 

está mais limitado a isso.  

 

 

 

Rádios Comunitárias 

As rádios comunitárias surgiram no Brasil na 

década de 90, entretanto, na década de 80, foram 

colocadas no ar emissoras, sem a autorização do governo, 

por entidades sem fins lucrativos que possuíam propostas 

educativas e culturais (LORENZON, 2009).  

A Lei que regulamenta o Serviço de Radiodifusão 

Comunitária é a nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, e 

para ser um serviço de Radiodifusão Comunitária, em seu 

primeiro artigo está definido que se deve operar com 

frequência modulada, operando em baixa potência, de até 

25 watts de potência efetiva irradiada (ERP) e altura do 

sistema irradiante não superior a 30 metros, com 

cobertura restrita, atendendo apenas a comunidade de um 

bairro ou vila, sem fins lucrativos e com sede na localidade 

de prestação do serviço.  

A Radiodifusão Comunitária tem como objetivo, 

de acordo com o artigo terceiro da Lei nº 9.612, o 

atendimento à comunidade beneficiada, visando: I - dar 

oportunidade à difusão de ideias, elementos de cultura, 

tradições e hábitos sociais da comunidade; II - oferecer 

mecanismos à formação e integração da comunidade, 

estimulando o lazer, a cultura e o convívio social; III - 

prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos 

serviços de defesa civil, sempre que necessário; IV - 

contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas 

de atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade 

com a legislação profissional vigente; V - permitir a 

capacitação dos cidadãos no exercício do direito de 

expressão da forma mais acessível possível. 

A programação das emissoras comunitárias 

também é definida na Lei nº 9.612, no artigo quarto: I - 

preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais 

e informativas em benefício do desenvolvimento geral da 

comunidade; II - promoção das atividades artísticas e 

jornalísticas na comunidade e da integração dos membros 

da comunidade atendida; III - respeito aos valores éticos 

e sociais da pessoa e da família, favorecendo a integração 

dos membros da comunidade atendida; IV - não 

discriminação de raça, religião, sexo, preferências sexuais, 

convicções político/ideológico/partidárias e condição social 

nas relações comunitárias. 

Além disso, a Lei nº 9.612 defende que qualquer 

cidadão da comunidade em que a emissora comunitária 

está inserida, tem o direito de emitir opiniões, manifestar 

ideias, sugestões, propostas, fazer reclamações ou 

reivindicações, apenas observando o momento apropriado 

da programação, por meio de um pedido encaminhado à 

Direção responsável pela emissora. 

O formato comunitário de algumas emissoras, 

segu

uma linha de trabalho afinada com os interesses dos 

ouvintes, servindo de canal aos seus anseios e buscando, 

deste modo, a resolução de problemas do bairro ou grupo 

. Isso significa que os 

ouvintes veem nas rádios comunitárias um meio rápido e 

confiável de fazer reivindicações e reclamações, uma vez 

que esse tipo de emissora deve priorizar a relação e a 

interação com seu público. 

O que vai ao encontro do que coloca Lorenzon 

(2009): que as rádios comunitárias são mais democráticas 
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que as emissoras comerciais, uma vez que dão espaço à 

multiplicidade das vozes que compõe a comunidade, ou 

seja, as rádios comunitárias oportunizam aos cidadãos 

participar da programação, ajudando a produzir conteúdo. 

Essa é uma das diferenças mais marcantes entre rádios 

comunitárias e comerciais, pois na segunda, dificilmente 

os ouvintes podem opinar sobre os programas e as pautas 

da emissora.  

Quando os indivíduos da comunidade têm a 

oportunidade de participar da programação, enviando 

informações e pautas e até mesmo falando ao vivo na 

emissora, eles estão exercendo sua condição de cidadão 

dessa comunidade. 

 

A Rádio Comunitária 87.9 FM de Frederico Westphalen 

A fundação da Associação Frederiquense de 

Radiodifusão Comunitária ocorreu em 22 de março de 

2003. Como era uma entidade sem fins lucrativos, os 

aparelhos foram adquiridos com investimentos 

particulares dos associados4. Em 15 de maio de 2003, foi 

ao ar, pela primeira vez, a programação da Rádio 

Comunitária, o nome foi escolhido em uma assembleia 

geral da associação, que na época contava com 84 

associados. 

A emissora abrange o município de Frederico 

Westphalen, que em 2010, segundo o IBGE, possuía 

28.843 habitantes. E em 2006, a rádio disponibilizou sua 

programação ao vivo para a internet através do site5.  

                                            
4
 Informações encontradas no site da Rádio Comunitária 
87.9 FM. Disponível em: 

<http://www.comunitaria.com.br/>. Acesso em: mar. de 

2017. 

O quadro de funcionários permanente da 

emissora conta atualmente com 18 (dezoito) locutores. A 

diretoria da Rádio Comunitária FM é composta por 11 

(onze) pessoas, além disso, a emissora conta com 100 

(cem) sócios, que colaboram mensalmente com uma taxa 

no valor simbólico de R$ 5,00 (cinco reais), sendo que a 

manutenção se dá essencialmente da contribuição de 

empresas apoiadoras para as despesas da rádio.  

A emissora abre espaço para a participação de 

ouvintes de forma indireta ou direta pelo telefone. Isso é 

corroborado por Souza e Freire (2010, p. 10), que explicam 

que a Rádio Comunitária 87.9 FM tem como objetivo 

veicular uma programação feita pela e para a 

comunidade, como o slogan A comunicação 

 

O curso de Comunicação Social: Habilitação em 

Jornalismo, da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), campus de Frederico Westphalen, em parceria 

com a Rádio Comunitária 87.9 FM veiculou programas 

apresentados pelos acadêmicos na emissora, alguns deles 

PEDRAZZI; 

(SANTOS; ZORTÉA; CORBARI; FERNANDES, 2010). 

Do mesmo modo que a UFSM, a Universidade 

Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), 

campus de Frederico Westphalen, também estabeleceu 

uma parceria com a Rádio Comunitária através do projeto 

5
 O site da Rádio Comunitária 87.9 FM pode ser acessado 
pelo endereço: http://www.comunitaria.com.br/ 
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SETTO, 2013). 

  

Metodologia 

Para a realização da presente pesquisa, foram 

realizadas entrevistas em profundidade com dez ouvintes6 

da Rádio Comunitária 87.9 FM que escutam a emissora 

por meio do site, eles foram encontrados com o auxílio de 

três locutores e através de comentários no popup player 

do site da rádio e na sua página no Facebook.  

Foi realizada também uma análise da 

programação da emissora com o intuito de verificar a 

transmissão da cultura de Frederico Westphalen, da 

região e do Rio Grande do Sul.  

Os critérios para a seleção dos entrevistados 

foram: ter um vínculo com o município de Frederico 

Westphalen (ter nascido ou vivido no município, ter 

familiares ou amigos na cidade, ou mesmo um laço criado 

por meio da própria emissora), uma vez que, devido a esse 

vínculo, essas pessoas possuem um entendimento melhor 

da cultura da comunidade frederiquense; e escutar a 

Rádio Comunitária por meio do site. 

Como os entrevistados estavam vivendo em 

diversos estados do país, as entrevistas não foram 

realizadas pessoalmente, e sim por meio de áudios no 

aplicativo de mensagens WhatsApp.  

 

Entrevistas em profundidade 

A entrevista em profundidade é um método 

qualitativo utilizado para investigar determinado tema 

                                            
6
 Por questão de privacidade, os entrevistados foram 

identificados na pesquisa por meio de números. 

com base em indivíduos que tenham alguma relação com 

o assunto, a fim de captar informações, entendimentos e 

experiências destas pessoas, analisar os dados obtidos e 

os apresentar como resultado da pesquisa.  

É uma metodologia flexível, na qual, de acordo 

com Duarte (2009, p. 62) o entrevistado é livre para 

responder o que desejar e o pesquisador pode adaptar as 

questões da maneira que acredita ser melhor para o 

respostas, não-quantificação ou representação 

écnica tem o 

intuito de levantar respostas com base nas práticas e 

conhecimentos de cada entrevistado, que é selecionado 

justamente por possuir informações relevantes para a 

pesquisa, baseado nos pressupostos determinados pelo 

pesquisador. 

As ideias de Gaskell (2008, p. 68) corroboram com 

pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou pessoas, 

mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as 

diferentes representações sobre o mesmo assunto em 

 Por este motivo, não há um número exato de 

entrevistados e nem mesmo um número mínimo ou 

máximo de perguntas nas entrevistas em profundidade, 

cabe a cada pesquisador verificar quantas serão 

necessárias para que os resultados da pesquisa sejam 

satisfatórios e que atinjam os objetivos do estudo.  

 

Resultados 
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Apontado pelos entrevistados, um aspecto 

bastante característico do rádio, e principalmente dos 

veículos comunitários, pela proximidade com o público, é 

a representação da cultura da comunidade onde ele está 

inserido. Todos os ouvintes entrevistados percebem um 

alto conteúdo cultural, representando a cultura local e 

regional, tanto na programação da Rádio Comunitária FM, 

quanto no meio de comunicação rádio como um todo, 

principalmente quando se trata de emissoras de 

que principalmente rádios comunitárias, que (é) é onde (o) 

a comunidade tem um acesso mais fácil, né, pra levar os 

 

Os entrevistados que responderam com maior 

complexidade quando questionados se o rádio é um meio 

de comunicação que representa a cultura da comunidade 

na qual ele está inserido e como isso ocorre explicaram: 

 

Eu acho que o rádio sim representa a cultura local, pelo 

fato que boa parte dos comunicadores e as demais pessoas 

que se envolvem em uma rádio, principalmente uma rádio 

comunitária, são apresentadores locais, eles têm de certa 

forma algum vínculo com a comunidade. (Entrevistado 02, 

36 anos) 

 
Com toda certeza, culturalmente, pelo menos pra mim, o 

rádio (é o, é) é o principal assim, é o que mais representa 

aquilo que a comunidade é sabe, pelo menos é o que eu 

penso, que de todos os veículos de comunicação, o rádio, 

culturalmente, é aquele que mais se identifica com a 

comunidade, porque as músicas que vão tocar são 

baseadas naquilo que a comunidade tá acostumada a 

ouvir, (ã) as notícias normalmente serão voltadas pra 

comunidade, em um formato mais popular, como é o caso, 

porque é da comunidade de Frederico, a comunidade aqui 

não é uma comunidade (eli) elitizada, então eu não tenho 

como usar uma linguagem formal, até porque essa não é 

a linguagem de rádio, né, mas enfim, eu acho que 

culturalmente (ã) o rádio é o principal (ã) veículo de 

comunicação que mais representa (ã) uma comunidade. 

(Entrevistada 08, 28 anos) 

 
Eu acho que talvez seja o rádio que mais expresse (uma 

cult) a cultura, ou (as) algumas características de uma 

comunidade, porque ele é (um do) o veículo de 

comunicação que tá mais próximo, além de ser o mais 

imediato, né, mas que existem na maioria das cidades e 

pequenas cidades, então (é) é aquele que reflete de fato (é) 

a cultura, (a, ã) os costumes, (ã) o modo de vida daquele 

lugar. (Entrevistada 09, 31 anos) 

 
Com certeza, por isso tenho sempre a preferência por 

rádios que expressam essa realidade local, rádios que se 

aproximam mesmo (é) da comunidade, acho que é isso que 

faz a diferença (dum rádio) das rádios em geral quando ela 

valoriza a sua raiz, quando ela valoriza o local que ela tá 

situada e (usa di) se disso para se aproximar dos ouvintes. 

(Entrevistado 10, 30 anos) 

 

Além de representar a cultura local, o novo rádio 

pode auxiliar também na manutenção dessa cultura, dos 

hábitos e das tradições de uma comunidade por parte das 

pessoas que a deixaram e foram viver em outros lugares.  

A Rádio Comunitária 87.9 FM ajudou alguns dos 

entrevistados a manter certos hábitos e tradições da 

comunidade frederiquense e do Rio Grande do Sul, para 

aqueles que se mudaram para outros estados. 

o bastante 

local, foco bem forte local, algumas coisas regionais, acho 

 

 

Normalmente quando tu escuta a rádio daí, né, a gente de 

certa forma tá mantendo as tradições, então claro que 

auxilia, sempre que a gente pode escutar algum programa, 

escutar os locutores locais daí falar de certa forma tá 

auxiliando (Entrevistado 02, 36 anos). 

 

Além disso, com a análise da programação, 

verificou-se que os espaços abertos às universidades (por 

meio dos programas mencionados anteriormente) com 

campus em Frederico Westphalen pela Rádio Comunitária 

FM contribuem com a difusão da cultura do município, da 

região e também do Rio Grande do Sul, assim como as 

informações esportivas locais e regionais, músicas étnicas 

e músicas que representam a cultura local, regional e 
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estadual que são transmitidas durante a programação da 

emissora.  

Outrossim, a Rádio Comunitária FM abre espaço 

para artistas locais e regionais divulgarem seus trabalhos 

e talentos, permitindo assim, o acesso à cultura da região 

para o mundo inteiro, uma vez que a emissora 

disponibiliza sua programação ao vivo para a internet 

através do seu site. Isso torna possível que pessoas 

ligadas de alguma forma com a comunidade 

frederiquense  ou qualquer pessoa interessada  possa 

ouvir a programação de qualquer lugar do mundo, sendo 

necessário apenas o acesso à internet e a um dispositivo 

(smartphone, tablet ou computador). 

 

Considerações finais 

Ao finalizar essa pesquisa sobre a representação 

da cultura local em rádios com transmissão online, 

utilizando a Rádio Comunitária 87.9 FM de Frederico 

Westphalen, Rio Grande do Sul, como objeto empírico, por 

meio de entrevistas em profundidade e da análise da 

programação da emissora, constatou-se que a emissora 

acima citada representa e transmite, através da 

programação, a cultura, os hábitos e características 

específicas de Frederico Westphalen, da região e do Rio 

Grande do Sul e também das pessoas que lá vivem.  

Como é natural do rádio ser um meio de 

comunicação próximo do ouvinte  característica que é 

acentuada quando se trata de emissoras comunitárias, 

em que essa aproximação ocorre com maior força devido 

a sua baixa potência , ele tem o potencial de representar 

a cultura da comunidade na qual está inserido, e isso foi 

confirmado pelos ouvintes entrevistados, que afirmam 

que percebem esse potencial de representação da cultura 

local quando ouvem rádio. E o novo rádio, com suas novas 

configurações, faz com que qualquer pessoa, mesmo que 

esteja distante, possa se manter ligado à cultura de sua 

ou suas comunidades queridas, por meio da escuta de 

rádio via internet. 

A interação e a aproximação com os ouvintes e 

com a comunidade são características fundamentais em 

emissoras de rádio comunitárias, visto que a legislação de 

radiodifusão comunitária prevê essa aproximação. Além 

disso, as emissoras comunitárias devem abrir espaço para 

conteúdos educativos e culturais, principalmente quando 

se trata da cultura da comunidade na qual está inserida. 

Isso ocorre com a Rádio Comunitária 87.9 FM de Frederico 

Westphalen, que abre espaço às universidades com 

campus no município, às informações esportivas locais e 

regionais, a artistas da comunidade frederiquense e da 

região, para que exponham seus talentos e trabalhos, e 

também para músicas étnicas e músicas que representem 

a cultura local, regional e estadual.  

Além disso, por meio das pesquisas bibliográficas 

realizadas para a produção desse estudo, compreendeu-

se a importância desse novo rádio tanto para os ouvintes, 

que têm a oportunidade de ouvir emissoras que via dial 

não eram acessíveis  devido ao limite da antena, por 

exemplo , quanto para as próprias emissoras que podem 

veicular e divulgar seus programas e conteúdos para um 

público cada vez maior.  
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