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APRESENTAÇÃO  

O Seminário de Pesquisa em 

Comunicação da Uninter é um evento que 

reúne trabalhos de pesquisa produzidos 

nos cursos de Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário 

Internacional Uninter. Trata-se de um 

evento científico de abrangência local.  

O objetivo principal é oferecer a 

oportunidade de discutir preocupações e 

desafios relacionados ao campo da 

Comunicação, por meio da consolidação de 

um espaço acadêmico para exposição e 

debate de ideias, estudos e projetos de 

pesquisa. 

Em 2018 o evento contou com dois 

grupos de trabalhos: Jornalismo, Mídia e 

Tecnologia e Comunicação, Consumo e 

Cibercultura.  

O Seminário é organizado pelo Grupo 

de Pesquisa em Comunicação Sociedade e 

Tecnologia da Uninter e conta com a 

participação de professores e alunos 

pesquisadores dos cursos que participam 

de projetos de pesquisa. 
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JORNALISMO, MÍDIA E 

TECNOLOGIA 

 

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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Smartphone como extensão 

simbiótica do jornalista: uma 

reflexão das relações homem-

máquina na produção de 

notícias móveis 

 

Smartphone as a symbiotic 

extension of the journalist: 

a reflection of man-machine 

relations in the production 

of mobile news 

 
 
Marcio Morrison Kaviski Marcellino1 
Mônica Cristine Fort2 
Universidade Tuiuti do Paraná  
 
 

Resumo: O presente artigo pretende discutir os 
conceitos da Escola de Toronto, mais 
especificamente o de McLuhan (1964) dê que os meios 
de comunicação funcionam como extensões do homem. 
Além disso, o trabalho se norteia pelo trabalho de 
Mark Deuze (2013) para formular e debater a relação 
simbiótica entre jornalista e dispositivo na 
produção de notícias móveis. A relação entre as 

teorias configura uma nova maneira de refletir 
e compreender esse elo entre o profissional do 
jornalismo e o dispositivo móvel. Conclui-se que 
devemos pensar essas relações em três esferas 
distintas. A esfera de produção (jornalistas), de 
distribuição (conglomerados de comunicação) e a 
esfera de meio (dispositivos).   

 

Palavras-chave: Jornalismo Móvel; Smartphone; 
Simbiose.  

 

Introdução 

O uso de smartphones tem crescido 

exponencialmente nos últimos anos e a 

                                                        
1 Marcio Morrison Kaviski Marcellino. Mestrando do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 
Linguagens, da Universidade Tuiuti do Paraná, 
Brasil, marciomorrison@hotmail.com. 

utilização desses dispositivos nos 

permite uma infinidade de possibilidades 

das quais podemos usufruir como 

ferramentas. É comum, em atividades do 

dia-a-dia, observar as pessoas utilizando 

diferentes tipos de aparelhos eletrônicos 

durante o convívio social. Essa 

utilização reflete o que estamos vivendo, 

pessoas conectadas a todo o momento.  

Autores da Escola de Toronto 

defendem que os meios de comunicação 

reconfiguram as ações humanas, por isso, 

é necessário observar as mídias. 

Analisando essa premissa do paradigma 

midiológico, é possível associar que a 

conectividade ininterrupta torna 

dispositivos como smartphones uma 

extensão do que somos, pensamos, agimos e 

fazemos. Vale ressaltar que a teoria de 

McLuhan (1964) acerca dos meios de 

comunicação como extensões do homem tem 

sido rediscutida com o avanço das mídias 

digitais.  

Em outra perspectiva teórica, 

mediatização, Mark Deuze (2013) afirma 

que o uso contínuo de aparelhos móveis 

impossibilita que as pessoas enxerguem o 

mundo a sua volta, permanecendo presas às 

telas dos dispositivos. O autor ainda 

aborda que a vida on-line é uma extensão 

da off-line, mas que, muitas vezes, as 

pessoas dão maior ênfase ao virtual, 

remetendo ao que chama de pessoas 

ses impactos não atuam 

somente no cotidiano das pessoas, mas 

também em diferentes esferas da vida em 

2 Mônica Cristine Fort. Professora e Pesquisadora do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação e 
Linguagens da Universidade Tuiuti do Paraná, Pós-
doutora em Comunicação (Uerj), Doutora em Engenharia 
da Produção (UFSC), Brasil, e-mail: 
monicacfort@gmail.com. 
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sociedade, como no trabalho, por exemplo. 

Desse modo, adaptamos a vida privada e 

também a prática profissional.  

Considerando esses pressupostos, o 

presente artigo propõe refletir sobre o 

uso de smartphones na construção da 

notícia e a reconfiguração da prática 

jornalística dentro e fora do 

ciberespaço, considerando transformações 

socioculturais que atravessam a vida dos 

indivíduos. O estudo é de natureza 

qualitativa e emprega a revisão 

bibliográfica em sua reflexão. Observamos 

que o trabalho faz parte da pesquisa de 

dissertação de mestrado do primeiro autor 

deste texto que estuda a produção de 

notícias para dispositivos móveis. 

 

Reflexão das relações homem-

máquina 

 

É importante compreender que cada 

suporte de comunicação reconfigura o modo 

no qual a sociedade está inserida 

culturalmente e socialmente. Castro 

(2014), em um panorama sobre os conceitos 

dos estudiosos canadenses, afirma:  

 
Cada novo meio de comunicação opera 
profundas transformações nos 
sentidos, na percepção e, 
finalmente, na compreensão da 
realidade. Isso implica reconhecer 
que o sujeito engendrado pela 
cultura oral, centrada na escuta, é 
bastante diferente daquele oriundo 
da cultura letrada, cujo centro é o 
olho. No caso da atual cultura 
multimidiática, caberia investigar 
as novas configurações subjuntivas 
advindas de nossa imbricação com os 

chamados novos meios (CASTRO, 2014, 
p. 179). 

 
Assim, as mudanças nas 

manifestações de sentido do homem são um 

dos pontos defendidos por Derrick de 

Kerckhove (2015). Para o autor, o 

compartilhamento de emoções se tornou não 

somente uma questão exclusiva de 

relacionamentos off-line, mas uma questão 

habitual no universo on-line

à internet e às redes sociais para 

expressar e compartilhar a indignação, a 

2015, p. 54). O autor ainda defende a 

existência de um mundo on-line no qual nos 

permitimos expressar emoções intrínsecas, 

comportamentos repreensíveis, desejos e 

frustrações em uma velocidade não antes 

vista e de uma maneira divergente da vida 

fora do ciberespaço, considerando 

possíveis repreensões.  

Essa oportunidade de compartilhar 

milhares de sentimentos on-line nos 

prende e, ao mesmo tempo, parece nos 

viciar no uso da internet e dos 

dispositivos móveis. Necessitamos deles 

para nos expressar o tempo todo e validar 

nossos sentimentos. Os dispositivos 

tornam-se, portanto, não somente 

extensões de ação, como o uso de suas 

ferramentas, mas também, extensões de 

sentido do que acreditamos e fazemos 

socialmente.  

 

Determinismo tecnológico e a 

necessidade de atualização dos 

conceitos 
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Os conceitos-base propostos pelos 

autores da Escola de Toronto foram 

delineados durante a década de 1960. Por 

isso, é importante refletir que essas 

teorias necessitam de mudanças e 

atualizações, afinal, o panorama no qual 

vivemos é diferente do encontrado em 

décadas passadas por McLuhan e outros 

teóricos. Assim, é necessário conhecer e 

estabelecer relações com alguns dos 

conceitos delineados pela Escola. Para 

McLuhan (1964), os meios de comunicação 

amplificariam as condições humanas. As 

máquinas poderiam ser entendidas como 

extensões daquilo que somos e, muitas 

vezes, ferramentas de auxílio em no nosso 

dia-a-dia. O alfabeto seria, por exemplo, 

a extensão da linguagem humana que, 

posteriormente, foi ampliada e difundida 

devido aos meios de comunicação de massa. 

O martelo a extensão do braço, enquanto a 

roda poderia ser interpretada como a 

prolongação da perna. 

As mídias móveis se tornam o próprio 

ser, ou pelo menos, se materializam na 

questão do ser. Perfis em redes sociais, 

acessados por aparelhos móveis com o 

auxílio da internet, são o exemplo mais 

próximo de nossa realidade. Ocorre aqui 

uma proximidade entre o on-line e off-

                                                        
3 Em primeiro momento, os conteúdos do jornalismo 
impresso eram os mesmos do site. Ou seja, ocorria 
uma transposição de conteúdo. Em segundo momento, 
criam-se conteúdos exclusivos para a internet, mas 
com a manutenção de características do jornalismo 
impresso. Em um terceiro momento, o jornalismo se 
adapta as características que a internet 
proporciona.  

line, sendo quase impossível a distinção 

dos mesmos, tornando-o apenas um híbrido. 

A utilização dos meios de comunicação 

móvel, por consequência, está sendo 

vista, sob esse ponto de vista, como 

extensão daquilo que somos, acreditamos e 

sentimos. Ou seja, as extensões 

entendidas neste trabalho vão além das 

questões físicas e materiais. 

Sendo assim, considera-se que a 

internet modificou o modo como a produção 

jornalística é feita durante o início do 

século XXI, ocasionando o surgimento do 

webjornalismo. Segundo Luciana Mielniczuk 

(2001), o jornalismo passou por três fases 

distintas até se adaptar as condições 

exercidas pela web3. Com o advento das 

tecnologias móveis, o trabalho dos 

jornalistas de informar tornou-se ainda 

mais imediato e in-loco4, modificando mais 

uma vez os processos nos quais as rotinas 

jornalísticas têm de se adaptar.  

O uso dos smartphones tornou-se 

rotineiro em nossa cultura. Segundo a 

Fundação Getúlio Vargas (2017), em 

reportagem divulgada pelo jornal O Estado 

de S. Paulo, o Brasil teria até o final 

do ano de 2017 um celular por habitante. 

Esse quadro, no entanto, é um reflexo não 

apenas nacional quanto internacional. A 

produção de conteúdo jornalístico, 

4 Expressão referente a realizar algo no local ao 
qual o acontecimento ocorreu.  
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portanto, começou a se preocupar em 

adaptar-se aos dispositivos móveis. 

Podemos ver, como no caso da seção 

Discover no aplicativo Snapchat5, mídias 

sendo produzidas para consumo exclusivo 

em smartphones.  

Os conteúdos para dispositivos 

móveis devem ser pensados em duas vias. 

Primeiro, no consumo. Ou seja, devem ser 

construídos, imageticamente e 

textualmente, para os suportes. Para 

isso, é necessário também que os 

jornalistas produzam o conteúdo com o 

dispositivo, tornando ainda mais ágil e 

adaptável seu fazer diário.  

 

Smartphone como extensão do 

jornalista 

 

Ivo Henrique Dantas e Heitor Costa 

Lima da Rocha (2017) afirmam que os 

conteúdos para dispositivos móveis devem 

ser repensados visando o momento ao qual 

das potencialidades viabilizadas pelas 

novas tecnologias, as mesmas tiveram que 

ser revisadas, haja vista a readequação 

(DANTAS & ROCHA, 2017, p. 64). Essa lógica 

permite ainda que os consumidores de 

reportagem jornalística acompanhem ainda 

mais rápido o modo por meio do qual as 

notícias são produzidas. O que podemos 

                                                        
5 A seção Discover no aplicativo Snapchat 
corresponde a um espaço destinado a 18 veículos de 
comunicação que produzem conteúdo jornalístico 
exclusivo para smartphones.  

ver, portanto, é uma potencialização da 

característica de atualização contínua. O 

jornalista pode compartilhar, no local da 

notícia, novas informações sobre o fato 

noticiado.  

A diferença entre a atualização 

contínua do webjornalismo e do jornalismo 

mobile se dá pela possibilidade de 

utilizar o meio como forma de produção e 

divulgação do conteúdo. Ou seja, 

smartphones permitem produção, edição e 

compartilhamento de uma forma mais ágil e 

em um único suporte. Ao contrário do que 

acontece no jornalismo on-line quando não 

é raro precisar de outros suportes no 

auxílio da construção da reportagem.  

Segundo Vivian Belochio, Eugenia 

Barichello e Tanise Arruda (2017, p.20), 

os produtos jornalísticos para 

dispositivos móveis necessitam de uma 

atenção singular: 

jornalísticos seguem lógicas peculiares, 

têm estrutura visual específica e design 

reportagens para aparelhos móveis não 

devem ser simples adaptações, mas 

pensadas exclusivamente para os mobile. 

Para que essa lógica funcione de 

maneira correta, obedecendo todos os 

critérios expostos, os smartphones devem 

ser vistos por jornalistas como uma 

extensão em sua prática profissional. 

Existe a necessidade de o repórter 
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compreender e adaptar-se às diversas 

mudanças da sociedade, mas será que essa 

adaptação não seria um primeiro passo para 

uma prática simbiótica? 

O uso dos smartphones como extensão 

pelos jornalistas pode provocar, porém, 

uma dependência na utilização dos 

dispositivos na cobertura de informações. 

mídia móvel, em articular, produz e 

(DEUZE, 2013, p. 115). Muitas vezes, ainda 

segundo teórico, não percebemos que 

estamos expostos às mídias nas mais 

diversas formas. O autor ainda 

complementa afirmando que essa relação 

entre mídia-sociedade pode ocasionar o 

fenômeno zumbi.  

 
Esse uso intensivo e imersivo pode 
ser visto como nossa transformação 
em viciados impotentes, escravos 
das máquinas  zumbis. Nós somos 
zumbis no sentido em que sucumbimos 
acéfalos ao chamado de nossos 
aparelhos; somos zumbis porque 
usamos as mídias de modos que apagam 
nossas distinções como indivíduos; 
gravamos e remixamos a nós mesmos e 
uns aos outros com as novas 
tecnologias e nossa sociedade se 
zumbifica enquanto navegamos por 
ela  voluntariamente ou 
involuntariamente  aumentada por 
tecnologias de virtualização 
(DEUZE, 2013, p. 114).  

 
A proposta teórica de Deuze (2013) 

vai além da exposta por McLuhan no início 

da década de 1960. Enquanto o teórico 

canadense propôs os meios de comunicação 

como extensões do homem, Deuze afirma que 

existe uma simbiose na relação entre mídia 

e homem. Essa relação de convivência entre 

máquina e homem ocorre no momento em que 

não há mais distinções nas relações entre 

sujeito-objeto. Ou seja, as 

transformações em um podem gerar 

adaptações no outro.  

Os aparelhos celulares estão cada 

vez mais inseridos nesse contexto em que 

são usados para satisfazer e auxiliar as 

necessidades presentes em nossa 

sociedade. O vasto número de aplicativos 

é outro exemplo clássico dessa relação. 

Com eles, a título de exemplo, podemos 

organizar nossos afazeres, cuidar de 

nossa saúde e ainda produzir conteúdos dos 

mais diversos possíveis. Já os homens, por 

outro lado, são programados para se 

adaptarem às novas tecnologias. Como, por 

exemplo, os televisores, celulares e 

outros dispositivos tecnológicos 

utilizados no cotidiano.  

Essa simbiose acontece nas relações 

na mídia, de uma forma 

ou de outra, nós nos tornamos menos 

cientes de nossos ambientes, menos 

sintonizados em nossos sentidos, e, assim 

2013, p. 122). O autor ainda propõe uma 

reflexão acerca do sentimento em relação 

à sociedade zumbificada. Para ele, a 

condição humana e o ambiente estão 

interligados a partir do momento em que 

sociedade na qual vidas são vividas em 

público, na qual tudo e todos podem ser 

(e muitas vezes são) monitoradas, na qual 

estamos todos sozinhos e mesmo assim 
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p. 125). 

Zumbificação da sociedade e do 

jornalista 

O profissional de comunicação, como 

parte da sociedade, também está inserido 

no quadro exposto. O jornalista, por 

conviver diariamente com mídias no 

exercício da sua profissão, torna-se alvo 

ainda mais fácil da zumbificação em 

sociedade. Isso, como vimos, no entanto, 

tem duas perspectivas, ou pontos de vista, 

completamente distintas. A primeira 

estaria no funcionamento da simbiose para 

o jornalista de um modo positivo. Estar 

em pleno contato com a mídia poderia, pelo 

menos em teoria, favorecer o profissional 

de comunicação na produção e execução de 

pautas, haja vista, que a relação com a 

mídia se tornaria plena.  

Em tempos de culturas digitais6, em 

que a velocidade da informação é cada vez 

mais exigida pelos conglomerados de 

mídias, usar os dispositivos móveis como 

extensões do trabalho pode acarretar 

muitas vezes em uma simbiose entre máquina 

e profissional. A necessidade e a 

velocidade estariam nesse quadro como 

fatores determinantes para que as 

relações de extensão passem a se tornar 

relações simbióticas. Para que esse 

vínculo funcione de maneira correta, 

                                                        
6 Mark Deuze entende que a Cultura Digital 
influencia no mundo on-line e off-line. Para o 
autor, a cultura digital é criada, reproduzida, 
sustentada e reconhecida pela comunicação. Além 
disso, não deve ser vista como uma versão melhorada 
de outras culturas midiáticas. Haja vista que as 
culturas midiáticas são simultâneas, parcialmente 
sobrepostas, e têm significados distintos. 

seria necessário, porém, ultrapassar 

algumas possíveis barreiras ou obstáculos 

que estão inseridos no contexto inter-

relacional.  

Existem, ainda, fatores negativos 

para quem está inserido nesse vínculo. O 

primeiro deles está na dificuldade do 

distanciamento entre máquina e homem. 

Como profissional da comunicação, a 

necessidade em divulgar fatos a qualquer 

momento e circunstância pode causar ao 

jornalista uma complicação na desconexão 

de suas funções e, até mesmo, na 

necessidade do dispositivo para toda e 

qualquer cobertura noticiosa.  

Em segundo lugar, é possível apontar 

os conglomerados de mídia7 como outro 

fator complicador. É impossível medir com 

exatidão como essas grandes organizações 

entenderiam e, até certo ponto, se 

aproveitariam das relações entre homem e 

dispositivo. Isso porque pode ocorrer de 

organizações limitarem as relações a 

linhas editorias, fatores econômicos ou 

outras companhias ligadas ao grupo 

comunicacional.  

Um terceiro ponto estaá no modo de 

distribuição dessas mídias resultantes da 

relação mútua entre jornalista e máquina. 

Apesar do caminho mais fácil e ágil ainda 

ser a distribuição pelo próprio 

7 Entende-se conglomerado de mídia neste artigo como 
empresas que possuem mais de um veículo de mídia, 
empresa ou outra atividade profissional-
mercadológica ligada aos meios de comunicação. 
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dispositivo móvel, como acontece em 

muitas mídias de Stories8, como o 

Instagram, na maioria das vezes os 

produtos resultantes das simbioses ainda 

passam por editores, pós-produção, entre 

outras etapas, quebrando a possibilidade 

de utilizar apenas um dispositivo para a 

realização dos conteúdos. Essa 

possibilidade parece ser mais viável a 

mídias alternativas, jornalismo 

colaborativo e produções fora de 

conglomerados comunicacionais. 

Permitindo, assim, a possibilidade da 

relação simbiótica plena entre 

profissional e dispositivo. 

 

Considerações finais 

 

Compreende-se que a utilização dos 

meios de comunicação como extensões do 

homem poderia, de certa forma, ocasionar 

a zumbificação da sociedade. Esse quadro 

também se estende a práticas 

profissionais, uma vez que esses vínculos 

podem ser reforçados no dia-a-dia. Deve-

se pensar a relação simbiótica 

jornalista-dispositivo em três esferas: a 

de produção (jornalistas), de 

distribuição (conglomerados de 

comunicação) e de meio (dispositivos).   

Entretanto, para que essas esferas 

funcionem de maneira correta, é preciso 

                                                        
8 Stories é entendido neste trabalho como uma forma 
de interação, por meio de vídeos e fotos, entre 
usuários na qual são compartilhados momentos com 
períodos duráveis de tempo, ou seja, que não irão 
se manter na rede eternamente. 

superar obstáculos causados pelas 

relações. Em primeiro lugar, a 

dependência do dispositivo na prática 

profissional. O jornalista deve produzir 

conteúdo sem a obrigatoriedade do uso do 

aparelho móvel. Em um segundo momento, é 

necessário compreender que os 

conglomerados de comunicação possuem 

diferentes empresas, linhas editoriais e 

pensamentos políticos. Por isso, pode 

ocorrer por parte dessas empresas a 

limitação do profissional na construção 

de informações. A terceira questão a ser 

considerada é a distribuição de 

conteúdos, uma vez que o compartilhamento 

não é feito unicamente por meio de 

dispositivos móveis.  

 Apenas com a superação desses 

problemas é possível desenvolver as 

relações simbióticas entre jornalista-

dispositivo de maneira mais eficaz. Os 

aparelhos móveis podem se tornar 

ferramentas importantes na produção de 

notícias, isso porque os mesmos 

amplificam as potencialidades dos 

profissionais da área de comunicação. É 

importante, porém, que as relações 

simbióticas entre jornalista e 

dispositivo possam facilitar o modo de 

produção jornalística, tornando-o mais 

ágil e prático e favorecendo o 

imediatismo. Vale ressaltar que as inter-

relações merecem ainda mais atenção de 
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pesquisas na área de comunicação, já que, 

o crescimento exponencial de mídias 

móveis modifica estruturas sociais que 

são importantes para as ciências sociais 

aplicadas. 

 

Referências 

Até o fim de 2017, Brasil terá um 
smartphone por habitante, diz FGV. 
Jornal O Estado de S. Paulo 
(Estadão). Disponível em: 
<http://link.estadao.com.br/notic
ias/gadget,ate-o-fim-de-2017-
brasil-tera-um-smartphone-por-
habitante-diz-pesquisa-da-
fgv,70001744407>.  
  
Belochio, V.; Barrichello, E.; 
Arruda, T. (2017). Aplicativos 
autóctones em franquias 
jornalísticas: a possível 
transformação de rotinas 
produtivas na convergência com 
meios digitais. In: Jornalismo 
Móvel: linguagens, gêneros e 
modelos de negócio. CANAVILHAS, 
João; Rodrigues, Catarina. LabCom, 
Covilhã. 
 
Castro, G. G. da S. (2014). Escola 
de Toronto. In: Dicionário de 
comunicação: escolas, teorias e 
autores. Citelli, Adilson; Berger, 
Christa; Baccega, Maria Aparecida;  
 
Lopes, Maria Immacolata Vassallo; 
França, Vera Veiga. Contexto, São 
Paulo. 
 

Dantas, I. H.; Rocha, H. C. L. 
(2017). Dispositivos móveis na 
construção da notícia: a 
experiência do portal regional 
NE10. In: Jornalismo Móvel: 
linguagens, gêneros e modelos de 
negócio. Cabavilhas, J.; 
Rodrigues, C.. LabCom, Covilhã.  
 
Deuze, Mark (2013). Viver como um 
zumbi na mídia (é o único meio de 
sobreviver). Matrizes. N 2, 
jul./dez. 2013. Disponível em: 
<http://www.matrizes.usp.br/index
.php/matrizes/article/view/478/pd
f>  
 
Kerckhove, D. (2015). E-
motividade: o impacto social da 
Internet como um sistema límbico. 
Matrizes. V 9, N 1, jan./jun. 2015. 
p. 53-64.  
 
McLuhan, M ([1964] 2005). Os meios 
de comunicação como extensões do 
homem: understanding media. São 
Paulo: Editora Pensamento-Cultrix.  
 
Mielniczuk, L. (2001). 
Características e implicações do 
jornalismo na Web. In: Congresso da 
Sopcom, 2. Lisboa: Associação 
Portuguesa de Ciências da 
Comunicação. 

 
  



 

13 
 

Jornalismo alternativo: 

fatores atuais que favorecem 

as iniciativas 

 

Alternative journalism: 

current factors favoring 

initiatives 

 
 
Guilherme Carvalho (Centro Universitário 
Internacional);  
 
Alexsandro Teixeira (Centro Universitário 
Internacional);  
 
Marcia Boroski (Centro Universitário 
Internacional); 
 
 Nívea Bona; Toni Scharlau (Universidade Federal 
do Paraná);  
 
Luis Otávio Dias; Mariana Maciel (Centro 
Universitário Internacional) 
 
 

Resumo: O jornalismo alternativo está presente 
desde os primórdios do que se entende como 
jornalismo, observando mais atentamente o contexto 
brasileiro.  Atualmente, há um crescimento 
significativo de iniciativas de jornalismo 
alternativo. Com o objetivo de contribuir para o 
debate a respeito do jornalismo atual, apresentamos 
um estudo que procura fundamentar o que pode ser 
entendido como jornalismo alternativo, 
considerando sua gênese conceitual e os fatores que 
favorecem sua difusão atualmente. Nesse sentido, 
trata-se de uma proposta metodológica cuja intenção 
é orientar a percepção sobre o que são essas 
iniciativas e o que representam. 
Palavras-chave: Jornalismo alternativo; Impresso; 
Digital; Brasil. 

 

Abstract: Alternative journalism has been present 
since the beginning of what is understood as 
journalism, looking more closely at the Brazilian 
context. Currently, there is a significant increase 
in alternative journalism initiatives. With the aim 

                                                        
9 Em uma pesquisa anterior, identificamos um total 
de 42 sites de jornalismo alternativo entre os anos 
de 2000 a 2015 em atividade (CARVALHO, 2016). 

of contributing to the debate about current 
journalism, we present a study that seeks to 
substantiate what can be understood as alternative 
journalism, considering its conceptual genesis and 
the factors that favor its diffusion today. In this 
sense, it is a methodological proposal whose 
intention is to guide the perception about what 
these initiatives are and what they represent. 
 
Keywords: Alternative journalism; Printed; 
Digital; Brazil. 
 

 

Introdução 

O surgimento de inúmeros sites de 

jornalismo a partir dos anos 2000 

representa um desafio para os que defendem 

que o jornalismo está em crise. O 

enunciado só faz sentido quando se observa 

a crise por uma perspectiva mais ampla. 

Ou seja, é preciso considerar que 

jornalismo não diz respeito apenas ao que 

é veiculado por grandes empresas do ramo, 

muitas dessas sim, em crise, financeira, 

de credibilidade, de identidade, ou 

qualquer que seja o fator que coloca em 

risco o futuro do negócio. 

Além da migração midiática dos 

veículos constituídos tradicionalmente no 

Brasil em suportes impressos, rádio e 

tevê, verifica-se o surgimento de uma 

série sites jornalísticos9 que ganham 

relevância à medida em que as lacunas de 

informação vão se ampliando, diante da 

incapacidade do jornalismo mainstream de 

responder às demandas sociais, seja de 

cobertura dos fatos, pela imposição de 

interesses privados ou pela simples 
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incompetência gerencial sobre os 

processos de produção, circulação e 

consumo de notícias.  

Diante de um cenário favorável para 

iniciativas de baixo custo e aliado a uma 

predisposição histórica, o jornalismo 

alternativo ganha terreno no Brasil, 

apostando na segmentação do público e na 

especialização sobre determinados temas. 

Com uma estrutura mais fluída do que as 

das grandes empresas jornalísticas, os 

alternativos apresentam-se como opção não 

apenas para quem acessa seus conteúdos, 

mas também para quem faz jornalismo. A 

novidade é que agora, em tempos de 

internet, se configuram possibilidades de 

grande alcance, sustentação financeira e 

alta produtividade, o que atrai a atenção 

de novos e experientes jornalistas que 

procuram exercer a profissão diante do 

enxugamento das redações convencionais e 

de uma possibilidade maior de liberdade 

editorial. 

Neste texto apresentamos uma parte 

dos resultados obtidos pela pesquisa 

que vem se desenvolvendo desde 2016, com 

a participação de pesquisadores de 

diferentes instituições e estudantes de 

graduação do curso de jornalismo da 

Uninter, sendo que 2 deles contaram com 

bolsa de pesquisa da pró-reitoria da 

instituição. 

 

Gênese do jornalismo alternativo 

no Brasil 

Alternativo é um conceito que 

pressupõe a existência de um elemento 

predominante cuja razão é questionada por 

outro elemento. O reconhecimento do outro 

é a base do pensamento ético. Aristóteles 

(1991) denomina como (alter)idade, isto 

é, o oposto de (id)entidade, como o que 

se refere-se ao reconhecimento da 

existência do outro e, portanto, condição 

sine qua non para a existência da vida em 

sociedade. Afinal, é na relação com os 

demais que se manifestam os vícios e as 

virtudes, exigindo que o indivíduo lide 

com determinados dilemas que pressupõem 

eticamente a sua existência diante dos 

demais.  

Assim, aquilo que é alternativo só 

pode existir quando se reconhece pela sua 

condição originalmente secundária, mesmo 

que negue sua inter-relação com o elemento 

(ARISTÓTELES, 1991, p.274). Trata-se de 

uma relação que se mantém entre o elemento 

concebido primariamente e aquele que se 

apresenta secundariamente. O próprio 

indica, portanto, a existência de um 

elemento comum, ou seja, a atividade 

jornalística, ainda que represente uma 

disputa para além do aspecto semântico. 

A leitura etimológica de 

e duas 

palavras de origem latina: alter (outro, 

segundo) e nativus (nativo, natural, 

origem). O elemento alternativo é aquele 

que se origina de algo. O sujeito que 
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busca alternativas procura opções que 

tenha como princípio outra gênese de 

ideias a respeito de um determinado 

assunto, cujo pensamento é predominado 

por um determinado raciocínio. Quando 

ocorrem alternâncias pode-se dizer que 

foram acionadas origens secundárias da 

razão.  

Desse modo, a alternativa permite 

que se considere a existência de opções 

que, em geral, representam dilemas, ou 

seja, escolhas que indicam preferência 

por uma maneira de pensar no lugar de 

outra. De maneira inversa, a manutenção 

dos fundamentos de uma razão são aquelas 

implica uma mudança sobre a origem de 

pensamento. Significa, então, que mesmo o 

-se a uma outra 

possibilidade a respeito de algo e só pode 

ser entendida como alternativo quando 

expressa sua relação de existência com o 

elemento predominante e assume seu 

caráter secundário.  

Na relação mais essencial da 

existência humana, o Ego assume uma 

condição primária, subjetiva, enquanto o 

que é externo ao sujeito é tido como 

objeto. Hegel (2001) observa o dilema da 

relação entre o homem e o divino, 

destacando que a separação entre ambos foi 

fundamental para os ideais de liberdade. 

Este movimento disruptivo no qual o homem, 

então subordinado à divindade assume um 

papel predominante na existência, 

representando a eterna disputa pela 

autoria da originalidade de certo 

pensamento que determina o papel primário 

e secundário dos elementos sociais, 

demarcando a constituição de novos 

paradigmas. É o que permitiu o 

desenvolvimento de uma cadeia de 

pensamentos que fundamentam a sociedade 

moderna.  

Passando assim por cima para um lado 
(para tornar-se objeto de 
reflexão), a idéia estabelece o 
outro lado como realidade formal 
(Fürsichsein), como liberdade 
formal, como unidade abstrata da 
consciência própria, como reflexão 
infinita em si e como negatividade 
infinita (antítese). Assim ele se 
torna o Ego que, como um átomo 
(indivisível), opõe-se a todo o 
conteúdo e, dessa maneira, é a 
antítese mais completa  a 
antítese, nomeadamente, de toda a 
plenitude material do conteúdo e, 
por outro lado, a vontade livre 
absoluta. (HEGEL, 2001, p. 72) 

 
O limite da ação livre, que 

considera a objetividade da existência, 

deve ser estranho à moral, uma vez que 

está sujeito aos vícios da comunidade e 

que se relaciona aos aspectos 

particulares. A universalidade 

instabiliza a realidade, tendo como 

representante o elemento objetivo, 

externo (o outro), cujos propósitos se 

apresentam de modo alternativo. A 

liberdade torna-se, assim, um aspecto 

fundamental para a preservação da vida 

ética, uma vez que impõe limites para uma 

existência na qual interesses são 

essencialmente particulares. Seguindo o 

que se observa historicamente, ainda que 

o outro possa ser subjetivado, sua 

apresentação para a sociedade se mantém 

alternativa ao elemento predominante. 
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O jornalismo alternativo apresenta 

papel civilizador, nesse sentido. Se 

assumir um caráter dialético presente, 

tanto nos nomes dos veículos (Agência 

Pública, Brasil de Fato, A Ponte, 

Jornalistas Livres por exemplo), como 

também na proposta de fazer um jornalismo 

diferenciado do que se verifica 

hegemonicamente, apresentando aspectos 

que propõem uma percepção diferente sobre 

a realidade. Estas iniciativas 

representam o espírito livre que move o 

senso crítico que transforma as 

estruturas sociais, impondo limites para 

os interesses particulares que possa se 

deixar escapar pela inflexibilidade do 

jornalismo convencional10. Mais do que 

isso: propõem uma outra forma de percepção 

da realidade cuja base de ação dialética 

disputa as atenções com os grupos 

jornalísticos dominantes, com o 

propósito, em essência, é o de assumir 

este posto e de reorientar o pensamento 

sobre o que seria jornalismo. 

As iniciativas de jornalismo 

alternativo se aproximam a grupos sociais 

que geralmente se apresentam como 

opositores à ordem vigente, como é o caso 

de movimentos sociais. Dentre os aspectos 

                                                        
10 Classificamos como convencional os veículos de 
comunicação cujas práticas de produção de conteúdos 
estão estabelecidas pelos fins comerciais. Assim, o 
termo é tomado aqui como oposição a alternativa, 
considerando principalmente a maneira como se 
apresentam os conteúdos. Nesse sentido, não se trata 
de um sinônimo para jornalismo hegemônico, ou seja, 
aquele que se estabelece pelo poder comercial e 
torna-se objeto de referência, Desse modo, é 
compreensível que mesmo uma iniciativa 

 

que contribuem para isso estão as 

concepções ideológicas relativamente 

distintas as da mídia hegemônica, tanto 

pela decisão de pautas de interesse 

público como pelo modo de produção, entre 

outros fatores.  Mas o fato de estarem 

próximos de organizações contra-

hegemônicas não torna o jornalismo 

alternativo contra-hegemônico. No que diz 

respeito ao modo de fazer, este 

jornalismo, por vezes, reproduz aspectos 

do jornalismo convencional. Os conteúdos 

publicados nos sites dos alternativos 

seguem, em geral, uma estrutura padrão que 

inclui o lide, a impessoalidade, a 

estrutura em forma de pirâmide invertida 

entre outros aspectos que compõem o que 

se entende como princípios da 

objetividade jornalística (CARVALHO, 

2014). 

Uma vez que se verifica a reprodução 

da pretensa objetividade nos conteúdos 

jornalísticos, não se verifica a 

realização de um jornalismo 

revolucionário como propõe Genro Filho 

(2012). Ou seja, o jornalismo alternativo 

não deve ser lido como sinônimo de 

jornalismo revolucionário. Por outro 

lado, ainda que se aproprie dos modos de 

fazer do jornalismo convencional, os 
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alternativos apresentam características 

próprias que historicamente demarcam seu 

papel social. 

Atton e Hamilton (2008), ao 

estudarem o surgimento do jornalismo 

alternativo na Europa, apontam que suas 

origens datam de meados do século XIX, 

antes mesmo da consolidação do jornalismo 

como o grande negócio no século XX. Os 

França, foram determinantes na 

popularização dos jornais. Destacaram-se 

pela sua capacidade de influenciar a 

opinião pública, sobretudo, a classe 

trabalhadora, cujas únicas fontes de 

informação em pequena e média escala eram 

aqueles que, mesmo de modo amador, eram 

capazes de tratar de questões 

trabalhistas, da situação de 

estrangeiros, aspectos como sufrágio e 

direitos humanos. São jornais que 

surgiram de associações e sindicatos por 

proximidades geográficas. Tinham caráter 

de oposição política ao jornalismo 

que havia se legitimado pelo 

seu caráter informativo. 

Além da repressão, também foram 

determinantes para o desaparecimento 

destes jornais o pouco tratamento 

comercial que poderia garantir sua 

sustentação financeira. Sensível aos 

negócios, o jornalismo comercial se 

apropriou dos aspectos populares, 

possibilitando que o cidadão comum 

passasse a ter acesso aos conteúdos, seja 

pelos temas tratados, como pelo preço dos 

exemplares.  

No Brasil as iniciativas de 

jornalismo alternativo se ligam a grupos 

sociais que geralmente se apresentam como 

resistentes à ordem vigente, como é o caso 

de organizações promotoras dos chamados 

movimentos sociais. Estes jornalistas 

reproduzem determinados princípios e 

técnicas, reconhecendo o capital social 

do elemento dominante, ou seja, dos 

jornais convencionais, ao mesmo tempo em 

que reivindicam grau maior de veracidade 

sobre os relatos. Isto ocorre por três 

fatores principais: este jornalismo 

pretende ser disruptivo, reivindicando um 

protagonismo com a intenção de inverter 

seu papel secundário no jogo em relação 

ao jornalismo convencional; pela 

necessidade em reafirmar seu caráter 

oposicionista, o que o aproxima aos grupos 

sociais aos quais se dirige e que os 

sustentam com informações ou como 

financiadores; por fim, para superar o 

estigma panfletário, movido por 

interesses partidários e pouco 

aprofundado herdado dos impressos 

políticos e sindicais que se configuraram 

como as primeiras alternativas aos 

grandes meios de comunicação no Brasil. 

 A restrição às liberdades de 

opinião por meio de publicações impressas 

já era uma realidade no período colonial. 

Melo (1973) lista fatores que 

determinaram o atraso da imprensa 

brasileira em relação a outros países com 

o mesmo tempo de colonização, como os 

Estados Unidos. Dentre os fatores, estão 
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justamente a censura imposta por 

Portugal. As poucas tentativas efêmeras 

antes da instalação da imprensa régia, em 

um caráter de clandestinidade em relação 

à metrópole (não obstante contassem com o 

apoio explícito ou tácito das autoridades 

locais), revelaram-se infrutíferas, pelo 

acionamento do mecanismo repressivo do 

-151). 

É justamente no período considerado 

de maior censura no Brasil, quando são 

identificadas as principais iniciativas 

alternativas jornalísticas na história do 

Brasil. Kucinski (1991) aponta a 

existência de 150 periódicos11 durante a 

ditadura militar, conhecidos como 

imprensa alternativa ou nanica. Estes 

eram impressos que se apresentavam como 

camente 

excludentes; o de única saída para uma 

situação difícil e, finalmente, o de 

desejo das gerações dos anos 60 e 70, de 

protagonizar as transformações sociais 

 

Impressos como Movimento, Pasquim, 

Opinião, Coojornal, Versus, Em Tempo, 

Resistência, Pif-Paf, entre outros, 

tinham em comum a denúncia à violação de 

direitos e torturas, criticavam o modelo 

econômico, opunham-se ao discurso oficial 

jornalismo convencional e, por isso, 

                                                        
11 Os critérios de seleção e busca destes veículos 
não estão especificados no livro de Kucinski. Apesar 
disso, ele cita uma série de impressos reconhecidos 
pelo trabalho jornalístico. 

muitos foram presos e censurados 

previamente.  

O jornalismo alternativo, portanto, 

não se constitui como novidade. Trata-se 

de jornalismo marcado pela proposição 

dialética que, se observado como um 

jornalismo de oposição ao jornalismo 

convencional, liberta-se da compreensão 

datada da chamada imprensa alternativa 

dos anos 1960/1970 no Brasil. O jornalismo 

alternativo é fruto da incapacidade do 

jornalismo convencional em assegurar, de 

fato, um espaço público, uma vez que está 

condicionado pelo seus interesses 

particulares ou pela sua dependência 

governamental.  

 

Fatores atuais favoráveis ao 

jornalismo alternativo 

Chamamos de jornalismo alternativo 

todos aqueles sites que não têm caráter 

comercial, portanto, não visam lucro, 

conforme Oliveira (2009) e Atton e 

Hamilton (2008). Inclui-se na definição, 

coberturas e apurações de fatos cujos 

temas não estão presentes na mídia 

convencional ou narrativas cujas 

construções se diferem do que se apresenta 

no jornalismo convencional, marcadas pela 

consulta a outras fontes e por narrativas 

que adotam outros critérios para a 

hierarquização de informações. 

Nesse sentido, consideramos que o 
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jornalismo alternativo pressupõe uma 

atividade profissional, reconhecida pela 

adoção de procedimentos profissionais, 

independente do veículo ou plataforma, na 

qual se estabelece algum tipo de 

remuneração pela atividade desenvolvida, 

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 é a construção de 

notícias e reportagens que tenham como 

objetivo o interesse público.    

Ao procurar definir conceitualmente 

a práxis do jornalismo alternativo, 

Oliveira (2009) a entende como:  

Perspectiva a reconstrução da 
esfera pública a partir dos valores 
da igualdade de oportunidades, da 
equidade, da democracia radical e 
da subordinação dos interesses 
econômico-privados aos interesses 
coletivos. [...] passa pela 
abertura dos espaços midiáticos a 
todos os segmentos sociais, 
rompendo com o cerco da agenda de 
fontes oficiais, pela plena 
referência na produção das 
informações no sujeito-cidadão e 

não no sujeito-consumidor. 
(OLIVEIRA, 2009, p.6). 

 

Em um sentido mais amplo, podemos 

considerar como alternativo toda a 

produção noticiosa que não tem o lucro 

como primeiro objetivo.. Ele se legitima 

2009, p.7). Propõe, portanto, uma forma 

de percepção da realidade diferenciada do 

que é apresentado comercialmente. Nesse 

sentido, é condição do jornalismo 

alternativo a sua relação de 

independência em relação a grupos 

empresariais, o que torna todo jornalismo 

alternativo independente, mas não o 

contrário, uma vez que ainda que 

independente, as temáticas podem não 

propor uma perspectiva dialética da 

realidade. 

Há um elemento, portanto, que deve 

ser considerado na relação entre quem 

produz a notícia e quem lê. Trata-se da 

capacidade de tornar público aquilo que é 

omitido pela mídia. Para Downing (2002), 

o que garante audiência para o que ele 

chama de mídia radical alternativa, em uma 

perspectiva mais ampla do que a de 

jornalismo alternativo, é justamente sua 

capacidade de expressar anseios populares 

fomentados por meio da cultura popular. É 

o que permite a relativa independência do 

jornalismo aos poderes constituídos. 

Se a cultura popular é o principal 

elemento da mídia radical, os movimentos 

sociais não o são necessariamente. Tanto 
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Oliveira (2009), como Downing (2002), 

Atton e Hamilton (2008) e Kucinski (1991) 

reconhecem a proximidade que se 

estabelece entre ambos, justamente porque 

os movimentos sociais tendem a expressar 

contradições sociais.  

natureza conserva relativa independência 

aos poderes constituídos e carrega a marca 

de porta-voz de anseios populares. Daí sua 

relação com a cultura popular, tornando 

público algo que geralmente está apartado 

dos debates da agenda midiática ou 

institucional. Um exemplo citado por ele, 

é o papel fundamental na mudança cultural, 

ve nos Estados Unidos, na 

subversão da ordem vigente (DOWNING, 

2002, p.205-207). 

Por outro lado, a mídia radical atua 

no sentido de corromper o tradicional 

processo de comunicação, uma vez que o 

fluxo da mensagem passa a ser emitido por 

outros players, além dos grandes meios de 

comunicação, rompendo com o fluxo de 

comunicação descendente. Ao mesmo tempo, 

também os novos fluxos decorrentes do 

fenômeno peer-2-peer (p2p) contribuem 

para o reconhecimento de iniciativas 

independentes, fortalecendo novos players 

que atuam em consideração aos meios de 

comunicação convencionais e próximos dos 

anseios populares, associando-se, não 

raras vezes, aos próprios grupos de 

interesse populares. Os veículos 

alternativos atuam com questões 

relacionadas à realidade das classes mais 

desfavorecidas ao dar espaço para 

determinadas vozes omitidas ou 

subestimadas no jornalismo convencional. 

Na figura 1 apresentamos um esquema 

que descreve os fluxos de informação, 

considerando os recursos digitais. Nesse 

modelo, a direção das informações não é 

mais descendente, determinada 

exclusivamente pelas grandes empresas 

jornalísticas. O processo agora inclui um 

fluxo horizontalizado, no qual não apenas 

o público passa a se comunicar com os 

grandes meios, chamados aqui de 

comunicam entre si, utilizando os vários 

dispositivos e ferramentas disponíveis em 

ambiente digital. Um outro player também 

participa deste cenário: o jornalismo 

alternativo, que reforça os aspectos 

horizontais dos fluxos de informação, 

também se apropriando de tecnologia 

digital, resguardadas as diferenças de 

acesso a determinadas ferramentas, como é 

o caso da transmissão de conteúdo via 

rádio-frequência ou satélite. Porém, 

diferentemente do jornalismo convencional 

que geralmente atua com conteúdos em 

massa, o jornalismo alternativo utiliza 

uma tática diferenciada de comunicação 

segmentada que, de modo fragmentado, lhe 

permite atingir grupos sociais 

específicos que, somados, constituem-se 

em um conjunto abrangente do público. 

Este, por sua vez, localizado entre ambos 

os tipos de jornalismo, é capaz de fazer 

circular a informação levando-a de uma 
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ponta a outra, provocando o processo 

inverso de comunicação, também chamado de 

gatewatching, sobre os dois tipos de 

jornalismo.  

 

Figura 1  Fluxo de informações

 

Fonte: Os autores 

 

Atton e Hamilton (2008) acreditam 

que a internet contribui para que o 

jornalismo alternativo supere um dilema 

histórico. Ao possibilitar que o 

jornalismo convencional passe a ser 

monitorado pelo público em comparação com 

o jornalismo alternativo e com o modelo 

p2p, o gatekeeping jornalístico passou a 

conviver com o gatewatching, 

possibilitando um processo de comparação 

e crítica do jornalismo pelo próprio 

público. O jornalismo alternativo, mais 

disposto à colaboração, se apresenta mais 

adaptado a esta nova realidade na qual o 

público é também um contribuinte 

entusiasta. Este modelo, adotado também 

pelos jornais convencionais, reduziu os 

preconceitos que o jornalismo alternativo 

poderia sofrer ao manter práticas 

editoriais mais abertas, isto é, 

                                                        
12 
comunidades locais, manifestantes e ativistas: vozes 

 

 

Por outro lado, os princípios de 

objetividade e imparcialidade que 

historicamente determinam a ética 

jornalística e que, portanto, distinguem 

os profissionais dos amadores, estão 

menos presentes nas práticas 

alternativas. No jornalismo alternativo, 

os limites estão mais borrados, uma vez 

que é marca desse jornalismo a expressão 

explícita do posicionamento politico 

sobre determinadas questões, sobretudo no 

que diz respeito a aspectos humanistas. 

Este tratamento diferenciado em relação 

mainstream

(2008), sensibiliza de modo mais profundo 

determinados grupos sociais, favorecendo 

o estabelecimento de laços entre 

jornalistas, entre veículos alternativas 

e segmentos do público. 

Um exemplo disso são as novas 

narrativas protagonizadas por jornalistas 

alternativos como é o caso do chamado 

active witnessing (testemunho ativo), no 

qual o jornalista se insere em determinada 

situação e relata em tempo real 

determinados acontecimentos, assumindo 

também o papel de ativista em determinados 

These often inclue members 

of local communities, protesters and 

12

(ATTON; HAMILTON, 2008, p. 89). 
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Em parte, a vantagem dos jornalistas 

alternativos está na credibilidade que 

constroem com determinados grupos sociais 

e fontes de informação que se sentem 

confiantes em ceder determinadas 

informações ou propor pautas, o que não 

aconteceria com jornalistas de veículos 

convencionais.  

Essa diferença nos leva a considerar 

que nem todo veículo que disponibiliza 

conteúdos populares deve ser considerado 

como jornalismo alternativo. Mas todo 

jornalismo alternativo só pode ser 

considerado como tal quando estabelece 

relações com a cultura popular, daí a 

importância de compreender o que é cultura 

popular como propõe Downing (2002) a 

partir da leitura de Barbero (2009). 

Assim, o jornalismo alternativo inclui 

essencialmente uma relação com aspectos 

populares.  

Como já expusemos anteriormente, 

países latino-americanos, onde os meios 

de comunicação estiveram concentrados em 

grandes oligopólios comerciais, 

dificultando a pluralidade de opiniões e 

o direito de acesso à comunicação e 

informação ao cidadão, geraram condições 

para práticas alternativas. Com a 

potencialização da abrangência dos 

veículos, a segmentação dos conteúdos e a 

redução dos custos (já que não existe mais 

a necessidade de impressão para difusão 

de conteúdos), um antigo problema para a 

mídia alternativa, apontado por Kucinski 

(1991), parece estar se resolvendo. A 

internet permite um crescimento da 

audiência segmentada de modo a contribuir 

mais significativamente para formar 

opinião, ao mesmo tempo em que não 

necessita grandes recursos para 

divulgação. Essa nos parece a novidade que 

pode propiciar maior sustentabilidade 

destes veículos, diferentemente dos 

impressos que, em geral, enfrentam 

dificuldades financeiras. Uma grande 

vantagem destes novos veículos 

alternativos, portanto, está na 

possibilidade de ser encontrado pelo seu 

público-alvo de forma rápida, fácil e 

gratuitamente, por meio do que Anderson 

 

 

Considerações finais 

A internet traz novas 

possibilidades para o jornalismo 

alternativo. Além da redução nos custos 

de produção e distribuição, o ambiente 

digital proporciona uma grande 

possibilidade de audiência de modo que sua 

relevância social seja mais 

significativa, sobretudo no que diz 

respeito ao público jovem, mais habituado 

à plataforma digital e que, em geral, é 

mais suscetível às novidades. Este 

cenário deve considerar, no entanto, que 

suportes tradicionais de comunicação como 

a televisão ainda é o meio de maior 

audiência.  

O surpreendente crescimento da 

imprensa escrita como decorrência da 

internet é um dos fenômenos atuais que 

exige a reflexão de profissionais e 
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pesquisadores que buscam compreender os 

efeitos das novas tecnologias sobre o 

jornalismo. Em um cenário privilegiado 

para a comunicação e as tecnologias que 

potencializam a capacidade produtiva e o 

acesso, o jornalismo é uma das atividades 

mais sensíveis ao contexto descrito por 

Barbero (2006), como aquele em que 

predominam meios difusos de conhecimento, 

mudanças profissionais e trabalhistas, 

novas narrativas, o fim das barreiras 

temporais e geográficas dos conteúdos 

disponíveis, uma nova exigência cidadã 

global sobre estes conteúdos e novas 

formas de relacionamento que têm a 

tecnologia como vetor. 
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Resumo: Um dos desafios da pesquisa em comunicação 
é o grau de interferência do pesquisador. Este 
trabalho propõe a discussão do uso combinado das 
análises possibilitadas pelo software Iramuteq para 
reduzir a subjetividade de classificação de um 
corpus textual. Para isso, observa-se o uso da 
ferramenta em uma dissertação na área de 
comunicação e política da UFPR, cujo objetivo era 
analisar a imagem pública de Lula construída pela 
opinião institucional do jornal O Estado de S. 
Paulo durante os períodos eleitorais. Para isso, 
coletaram-se todos os editoriais que citaram Lula 
nos anos de 1989, 1994,1998, 2002 e 2006, 
constituindo um corpus sobre o qual foi aplicada a 
Análise de Conteúdo auxiliada pelo software 
Iramuteq, o que permitiu concluir que é possível 
automatizar a classificação da informação, 
estreitar a margem de crítica quanto à 
interferência do pesquisador no trabalho e chegar 
a resultados satisfatórios. O artigo apresenta o 
percurso metodológico da dissertação, enfatizando 
o uso do Iramuteq, combinando as análises 
oferecidas à classificação temática e à 
contextualização. 
     

Abstract: One of the challenges of communication 

work proposes the discussion of the combined use 
of the analyzes made possible by the Iramuteq 
software to reduce the subjectivity of 
classification of a textual corpus. For this, the 
use of the tool is observed in a dissertation in 
the area of communication and politics of UFPR, 
whose objective was to analyze the public image of 
Lula built by the institutional opinion of the 
newspaper O Estado de S. Paulo during the electoral 

                                                        
13 Ideia apresentada por Augusto Conte 

periods. For this, all the editorials that cited 
Lula in the years 1989, 1994, 1998 and 2002 were 
collected, constituting a corpus on which the 
Content Analysis aided by Iramuteq was applied, 
which allowed to conclude that it is possible to 
automate the classification of the information, 
narrow the margin of criticism about the 
researcher's interference in the work and reach 
satisfactory results. The article presents the 
methodological course of the dissertation, 
emphasizing the use of the software, combining the 
analyzes together with the thematic classification 
and contextualization. 
Palavras-chave: Iramuteq; editoriais 
jornalísticos; metodologia; comunicação 
Keywords: Iramuteq; journalistic editorials; 
methodology; Communication 

 

Introdução 

A partir do século XIX, quando se 

passou a estudar a sociedade com mais 

afinco, percebeu-se que não era possível 

aplicar a mesma metodologia das ciências 

naturais às sociais, embora fossem 

semelhantes13. Percebeu-se que os 

preceitos 1) da observação sem ideias 

preconcebidas, 2) experimentação e a 3) 

expressão quantitativa não eram 

suficientes para estudar a sociedade, 

entretanto não era possível abandonar 

tais preceitos. Émile Durkheim (1973), 

propõe então o estudo dos fatos sociais 

como coisas, na tentativa de adotar os 

procedimentos das ciências naturais 

(consoantes com o positivismo de Conte), 

mas adaptando-os. Não se espera que o 

pesquisador seja absolutamente objetivo 

frente aos fatos sociais, mas é preciso 

que este se cerque de elementos que tornem 

claros os procedimentos, as referências 

utilizadas e os dados obtidos para que as 
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conclusões não sejam invalidadas. Assim, 

para evitar o problema da subjetividade, 

os teóricos positivistas sugerem que a 

investigação dos fenômenos sociais fique 

restrita àquilo que possa ser 

efetivamente observado.  

Frente a esse desafio surgiram 

diferentes modelos de coleta para a 

construção do corpus e métodos de análise, 

com o acréscimo de softwares que permitem 

a automatização de procedimentos. O que 

permite expandir o olhar para além da 

própria vivência do pesquisador, obtendo 

sistemas de rede, tais como mapas 

semânticos e matrizes temáticas, que 

demonstram conexões entre os dados que 

poderiam passar despercebidas pelo 

pesquisador (Nilda Jacks et al, 2016).  

Este trabalho propõe o estudo do uso 

do software iramuteq em pesquisas de 

comunicação, especificamente em 

editoriais jornalísticos. O Iramuteq é 

desenvolvido em R que tem por função 

identificar a frequência das palavras e a 

força de correlação entre elas. 

Compreende-se, portanto, que este utiliza 

a mineração de texto, compreendida como 

um conjunto de métodos usados para 

navegar, organizar, achar e descobrir 

informação em bases textuais (ARANHA e 

PASSOS, 2006). Assim, por meio da análise 

automatizada de conteúdo (automatic 

textual analysis), em que os dados de 

entrada partem do próprio texto, 

eliminando a interferência do pesquisador 

nesta etapa. Esse tipo de análise pode 

buscar coisas distintas em uma amostra e 

pode ser aplicada a diferentes materiais 

de análise. 

Propõe-se, a partir disso, a análise 

do percurso metodológico desenvolvido 

pela pesquisadora com o auxílio do 

software para detectar mudanças de 

abordagem da cobertura editoriais do 

jornal O Estado de S. Paulo (OESP) nos 

períodos eleitorais de 1989, 1994,1998, 

2002 e 2006, especificamente em textos que 

mencionavam o candidato Luís Inácio Lula 

da Silva (Lula) do Partido dos 

Trabalhadores. O trabalho foi elaborado 

para obtenção do título de mestre em 

comunicação e política na UFPR e teve por 

objetivo analisar a imagem pública do 

petista, construída pelos jornais nestes 

períodos. Para isso utilizou-se o 

Iramuteq como ferramenta de extração de 

informações dos textos, na tentativa de 

minimizar a interferência da 

subjetividade do pesquisador na coleta e 

processamento dos dados. 

Este artigo propõe a discussão do 

uso do software na pesquisa em questão e 

como ele pode ser utilizado para novas 

pesquisas na área de comunicação e, 

especificamente, do Jornalismo. O 

trabalho está estruturado na seguinte 

sequência: primeiro são apresentados o 

software e a pesquisa no qual ele foi 

aplicado, na sequência, breves resultados 

obtidos e, por fim, discutem-se as 

conclusões.  

Apresentação do software e da 

pesquisa 

 software gratuito e com fonte 
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aberta Iramuteq14, ancora-se no software R 

(www.r-project.org ) e na linguagem 

Python (www.python.org), foi desenvolvido 

por Pierre Ratinaud (LAHLOU, 2012; 

RATINAUD e MARCHAND, 2012) para fazer 

análises estatísticas sobre corpus 

textuais.  Os textos (dados não-

estruturados) são divididos em partes 

menores e estas são transformadas em 

objetos relacionados entre si, para então 

serem classificadas segundo uma ontologia 

do conhecimento de forma que as sequências 

que tiverem o mesmo significado 

apresentem a mesma representação (ARANHA 

e PASSOS, 2006: 03), sendo chamadas de 

Segmentos de Textos (ST) que são, como 

explicam Camargo e Justo (2013), os 

ambientes das palavras, com o tamanho de 

três linhas, dimensionadas pelo software 

em função do corpus. 

 O objetivo da pesquisa era 

analisar a imagem pública de Lula 

construída pelos editoriais do jornal 

OESP nos períodos eleitorais. Para isso, 

era preciso captar os termos que se 

referiam ao petista e como eles apareciam 

no texto, demonstrando as relações que o 

jornal oferecia ao leitor. O objetivo 

                                                        
14 O Iramuteq oferece as análises: 1) Estatísticas 
textuais clássicas, 2) Pesquisa de especificidades 
a partir de segmentação definida do texto (análise 
de contraste de modalidades de variáveis), 3) 
Classificação Hierárquica Descendente (CHD) 
conforme o método descrito por Reinert (1987 e 
1990), 4) Análise de Similitude de palavras 
presentes no texto, 5) Nuvem de palavras. Análises 
sobre tabelas indivíduos/ palavras: 1) CHD conforme 
algorítimo proposto por Reinert (1987), 2) CHD por 
matrizes de distância, 3) Análise de Similitude (por 
exemplo, de palavras resultantes de evocações 
livres), 4) Nuvem de palavras e 5) Descrição e X². 
Cada qual com a sua especificidade e para objetivos 
diferentes. 

exigiu a combinação de 3 análises do 

Iramuteq, de modo a enriquecer a análise 

e apontar possível relações, além do 

estabelecimento posterior de eixos 

temáticos, facilitando a organização e 

comparação dos resultados obtidos. 

A pesquisa foi organizada 

adaptando-se a estruturação sugerida por 

Bardin (2004) e Halperin e Heath (2012), 

visando utilizar a Análise de Conteúdo 

para investigar a imagem pública do Lula 

candidato, resultante do enquadramento 

dado pelos termos utilizados pelo jornal 

O Estado de S. Paulo e identificados pelo 

software. Para a construção do corpus, 

buscou-se no acervo online do OESP15 todos 

durante os períodos eleitorais 

presidenciais dos anos de 1989, 1994, 1998 

e 2002. Depois de identificado o universo 

amostral, transformaram-se os textos em 

formato .txt, segmentado de acordo com a 

data de publicação dos editoriais. Assim, 

o subcorpus de 1989 é dividido em 10 

textos, 1994 em 22, 1998 em 38 e 2002 em 

97, totalizando os 181 editoriais 

publicados em OESP que formam a amostra 

examinada na dissertação16. 

15 http://acervo.estadao.com.br/ acesso em 
17/03/2018. 
16 Para cada ano têm-se as respectivas subdivisões 
por dia e quando da publicação de mais de um texto 
que citou Lula há a duplicidade do dia identificado 
por (2) ou (3). 

http://www.python.org/
http://acervo.estadao.com.br/
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Identificado e preparado o corpus, 

estabelecem-se os parâmetros de 

investigação, que no caso são as classes 

gramaticais que deverão ser analisadas 

pelo Iramuteq. Optou-se pela escolha de 

adjetivos e substantivos para a análise 

porque, como a proposta é observar traços 

da imagem pública de Lula, essas duas 

classes refletem melhor a caracterização 

do petista do que os verbos, por exemplo. 

A seleção visou limpar os resultados e 

facilitar a compreensão. A partir dessas 

duas classes fez-se três tipos de análise: 

análise de CHD, Análise de Similitude e 

Nuvem de Palavras, descritas na 

sequência. Cada qual com sua 

especificidade e que juntamente ao 

resgate do contexto histórico permitiram 

a compreensão das relações estabelecidas 

entre os temas e palavras. Na sequência 

será detalhado cada processo para, então, 

apresentar-se as conclusões e 

considerações finais.  

 

Análise de CHD* 

A primeira análise aplicada sobre o 

corpus foi a Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD). O Método agrupa o 

subcorpus em grupos de afinidade, 

separando o conteúdo em categorias, sobre 

as quais é feita a classificação nos eixos 

temáticos (apresentada na sequência). O 

software selecionou as palavras mais 

frequentes em cada período, demonstrando 

a quais termos o candidato foi associado. 

Depois de identificadas as palavras, 

tornou-se possível comparar os termos 

entre os anos selecionados. 

A Análise de CHD associa diretamente 

os textos do banco de dados às variáveis 

de caracterização, tratando-se de uma 

análise de contrastes, na qual o corpus é 

dividido em função de uma variável 

escolhida pelo pesquisador (CAMARGO e 

JUSTO, 2013:515). No caso, a segmentação 

foi dos textos dentro de um mesmo ano 

eleitoral e em cada ano o conjunto de 

palavras encontradas (tema).  

Eixos temáticos identificados nos 

editoriais OESP 

Tabela 1 Fonte: a autora 

O método permite, por exemplo, 

verificar a força de determinado termo em 

um texto que aborde um tema especifico, 

gerando uma análise pontual e que permite 

caracterizar a opinião do OESP sobre 

aquele assunto que citou Lula. O software 

agrupa as palavras por afinidade (dada 

pela proximidade entre os termos), 

construindo uma representação em forma de 

dendograma  apresentado na sequência.  
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O software, ao utilizar a lógica de 

correlação aciona as segmentações do 

corpus textual, juntamente com a lista de 

formas reduzidas e o dicionário embutido 

para apresentar um esquema hierárquico de 

classes. Ou seja, o Iramuteq, processa o 

texto de modo que possam ser identificadas 

classes de vocabulário e possibilitando a 

inferência das ideias que o corpus textual 

deseja transmitir. 

 

Dendograma de exemplo: 

 

Ilustração 1 Fonte: a autora 

A figura indica cada elemento pelos 

números 1, 2 e 3. O número 1 mostra as 

linhas de relação. Ela indica como o 

corpus está dividido entre as classes, 

indicadas pelo número 2.  

A ordem das classes representa a 

ordem de afinidade dos grupos de palavras 

identificadas. Essa análise permite 

agrupar as palavras e demonstrar o 

contexto em que os termos mais recorrentes 

são utilizados, separando as palavras em 

grupos de afinidade que foram 

classificadas em categorias temáticas. 

Para a pesquisa optou-se por classificar 

as classes em eixos temáticos para 

demonstrar os principais assuntos em que 

os editoriais se subdividiram. A ordem das 

classes indica a ordem dos temas do eixo 

central (classe 1) para o periférico 

(classe 6). Já a porcentagem (indicada 

pelo número 3) faz referência ao tamanho 

daquele grupo no corpus, ou seja, não é 

porque ele é classe 1 ou 2 que a sua 

porcentagem será maior do que a 3, 4, 5 

ou 6.  

Eixo Temático 
Termos identificados 

(exemplos) 

Denúncias 
Irregularidade, crime, 

ilegal, mensalão 

Identidade 

Partidária 

Esquerda, PT, adversário, 

partido 

Movimentos 

sociais 
MST, Sem-Terra 

Política 

Internacional 

Internacional, E.U.A., 

Alemanha, países, 

estrangeiro 

Políticas 

Econômicas 

Mercado, indústria, 

financeiro, real, dívida 

Práticas 

eleitorais 

Votação, eleição, 

candidato, regime, 

eleitoral 

Sistema de 

governo 

Legislação, emenda, 

câmara, deputado, 

judiciário 
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O dendograma, portanto, fornece 

essas cinco informações principais: 1) as 

palavras que apresentam relação (uma 

classe ou um cluster), 2) as palavras mais 

relevantes do cluster, indicadas pelo 

tamanho e pelas primeiras posições na 

coluna; 3) como esses clusters se ligam 

entre si, 4) a ordem dos eixos temáticos 

e 5) a porcentagem de cada cluster dentro 

do corpus. A partir do dendograma é 

possível analisar quais as temáticas 

centrais dos textos que mencionaram Lula 

(que estará indicado por uma seta) e em 

qual eixo temático ele é citado, o que 

indica a maior ligação feita pelo OESP 

entre ele e aquele assunto. Não só isso, 

também com qual outro cluster ele é 

diretamente relacionado e como se liga aos 

demais. 

A partir dos agrupamentos 

apresentados pelo Iramuteq foram criados 

eixos temáticos representando categorias 

que ilustrassem o assunto principal do 

cluster, de maneira que estes permitissem 

caracterizar o tema de maneira genérica, 

reduzindo o número de categorias, mas sem 

inviabilizar o trabalho. O objetivo foi, 

após a observação dos grupos de termos, 

encontrar pontos em comum entre si e que 

permitissem a comparação posteriormente.  

As categorias são úteis para 

identificar os eixos temáticos de cada 

período e para permitir a comparação entre 

as eleições posteriormente, além de 

definir a temática dos editoriais. A 

caracterização demonstrou o cenário em 

que o petista estava inserido  o quadro, 

que auxiliou na construção da imagem 

pública sob o ponto de vista do OESP. Além 

disso, permitiu a comparação entre os 

cinco anos analisados, demonstrando quais 

foram as temáticas que se repetiram e 

quais se alteraram. Em relação a isso, o 

uso do Iramuteq possibilitou que a 

categorização não se tornasse passível da 

interferência do pesquisador, deixando-a 

apenas para a análise do que foi 

apresentado pela ferramenta. 

Feita a classificação categórica e 

determinados os temas e as relações 

estabelecidas entre eles, partiu-se para 

a análise especificamente da relação 

entre os termos identificados, processo 

obtido pela Análise de Similitude.  

Análise de Similitude* 

O método demonstra a ligação entre 

as palavras e ilustra a relação entre os 

termos, possibilitando identificar as co-

ocorrências entre os termos. A análise 

traz indicações da conexão entre as 

palavras (estrutura de um corpus 

textual), distinguindo também as partes 

comuns e as especificidades em função das 

variáveis ilustrativas (descritivas) 

identificadas na análise (MARCHAND e 

RATINAUD, 2012 in CAMARGO e JUSTO, 2013: 

515). O resultado é um gráfico que 

representa a ligação entre as palavras, 

em que é possível inferir a estrutura de 

construção do texto e temas de relativa 

importância. Para a pesquisa, o material 

foi analisado a partir das palavras que 

foram associadas ao candidato Lula, 
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agrupadas por semelhança e classificadas 

em categorias de modelo aberto a partir 

dos clusters fornecidos pelo software.  

 

 

 

Representação da análise de 

Similitude 

 

Ilustração 2 Fonte: a autora 

No cerne da operacionalização, 

reside a preocupação em compreender o modo 

como os discursos estabelecem o sentido 

da realidade a partir de perspectivas 

específicas. Busca-se identificar como o 

próprio conteúdo discursivo cria um 

contexto e convida o público a adotar 

determinada trilha interpretativa. Ao 

unir as análises individuais de cada 

período foi possível demonstrar com esta 

pesquisa a variação entre os termos 

utilizados e, por consequência, indícios 

da construção da imagem pública de Lula. 

Esta analise permitiu que fosse 

possível visualizar a ligação entre as 

palavras, indicando as sugestões 

interpretativas dadas pelo jornal. No 

exemplo trazido, o termo Lula está mais 

próximo de assuntos relacionados à 

campanha, enquanto FHC ao governo, o que 

demonstra a opinião do jornal em relação 

a quem estaria apto a governar. Somado às 

representações, o mergulho no contexto da 

época e o resgate do posicionamento do 

OESP confirmam que o periódico de fato 

apoiava FHC em seus editoriais, com o uso 

da ferramenta foi possível extrair essa 

informação de maneira gráfica e caso não 

houvesse forma de comprovação histórica, 

ainda assim, seria palpável extrair tais 

impressões. Por último, têm-se as 

representaçôes gráficas da Nuvem de 

Palavras que possibilitam a demonstração 

dos termos mais frequentes.   

Nuvem de Palavras* 

A nuvem de palavras é um recurso 

gráfico que mostra as palavras mais 

frequentes, representadas em diferentes 

tamanhos. O tamanho da letra indica a 

quantidade de vezes que o termo foi 

encontrado: as mais abundantes são 

escritas de forma maior e ocupam o centro 

da representação, enquanto as menores são 

grafadas nos entornos e com fontes em 

tamanho diferenciado.  

Essa análise é utilizada para criar 

representações visuais de fácil 

compreensão. Na pesquisa ela permitiu 

identificar os termos que apareceram 

frequentemente, fornecendo indícios do 

contexto em que Lula foi inserido. 

Enquanto as duas primeiras análises 

forneceram indicativos temáticos e da 

relação estabelecida entre os termos, 
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esta última representa visualmente quais 

as palavras mais encontradas em cada 

período. A seguir, apresenta-se um 

exemplo a de Nuvem de Palavras oferecida 

a partir de um corpus no Iramuteq. 

 

Análise do macroambiente (à esquerda) e do 

microambiente (à direita) 

 
 

Ilustração 3 Fonte: a autora 

 

Assim sendo, para cada eleição foram 

analisadas: 1) a Classificação 

Hierárquica Descendente (CHD); 2) as 

similitudes; e 3) a nuvem de palavras. Os 

resultados permitem demonstrar 

estatisticamente e graficamente quais 

termos o OESP utilizou para apresentar o 

candidato Lula ao eleitor, possibilitando 

ainda a comparação entre os períodos e a 

demonstração das transformações 

ocorridas.  

Para melhor organização dos 

achados, subdividiram-se as análises em 

macroambientes e microambientes. A 

primeira significa a totalidade de 

conteúdo encontrado nos editoriais no ano 

em questão, ela representa todos os eixos 

temáticos abordados e os termos 

utilizados naquele período nos textos que 

mencionaram Lula. Inseridos no 

macroambiente, têm-se os termos que 

apresentaram maior proximidade ao petista 

agrupados em um cluster ou microambiente. 

Ou seja, a representação da esquerda faz 

referência ao contexto do ano como um 

todo, já a da direita é a segmentação a 

partir do cluster obtido na análise de 

CHD. 

O conjunto de representações 

gráficas (Classificação Hierárquica 

Descendente (CHD), de similitude e Nuvem 

de Palavras) permite gerar inferências 

sobre a imagem pública de Lula e, 

comparadas longitudinalmente, demonstram 

quais termos se modificam ao longo dos 

cinco pleitos. 

 

Discussão dos resultados 

A partir do uso do software, do 

resgate de contexto e da classificação 

categórica temática pode-se identificar a 

relação que o jornal estabeleceu entre as 

palavras e, assim, o conjunto de ideias 

que desejam ser transmitidas. Na pesquisa 

em questão, as palavras e relações 

apresentadas permitiram verificar a 

maneira que o OESP apresentou o candidato. 

A comparação entre os períodos 

possibilitou a verificação da hipótese 

levantada de que o jornal faz uso de sua 

função como ator político para defender 

os seus interesses ao construir a imagem 

pública de Lula condizente com a sua 

opinião e conduzir o debate sob essa 
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perspectiva. 

A análise da imagem pública de Lula 

pelos editoriais do OESP buscou, para além 

de demonstrar a expressão da opinião do 

jornal, analisar as mudanças ocorridas na 

representação construída, que refletem 

também as transformações sociais e do 

jornal, e têm como pano de fundo a 

discussão sobre o próprio Jornalismo. 

Percebe-se que existem aspectos 

anteriores à publicação, pertinentes às 

relações e aos processos internos, assim 

como existem fatores relativos à conexão 

entre o jornal e demais atores e que 

também influenciam o que é publicado e as 

representações elaboradas, situação que 

pôde ser identificada na análise apoiada 

no embasamento teórico. 

O uso combinado das análises do 

Iramuteq permitiu respostas ricas em 

informações, visto que uma completa a 

outra. Enquanto a 1ª (CHD) demonstra quais 

as diferenças entre as palavras, a 2ª 

(Análise de Similitude) como elas estão 

conectadas, já a 3ª (Nuvem de palavras) 

ilustra quais são mais fortes. Para a 

pesquisa em questão foi necessário 

combinar as três análises e ainda criar a 

categorização aberta e uma subdivisão de 

ambiente, a primeira com o objetivo de 

facilitar a comparação temática entre os 

períodos analisados e a segunda com o 

intuito de refinar a pesquisa e 

identificar em maior grau o conjunto de 

palavras mais próximo do objeto de estudo 

que era a imagem pública de Lula, 

contrapondo-a ao contexto geral.   

Percebe-se que a construção da 

imagem pública é realizada com base nos 

interesses do jornal, contudo, ela também 

reflete o contexto político e social do 

período. Conclusão que pôde ser 

verificada ao analisar os resultados 

oferecidos pelo Iramuteq amparados pelo 

resgate contextual de cada período. 

Portanto, a seleção de elementos que a 

constituirá é dada como base nos aspectos 

que melhor se adéquem ao posicionamento 

do jornal, e, claro, que perpassam temas 

de interesse público, o que reforça que 

nenhum recorte é feito de modo aleatório 

ou desinteressado. Observar essa seleção 

torna-se particularmente relevante ao 

analisar os editoriais: espaço nobre em 

que o jornal se posiciona sobre 

determinado tema.  

Quando se observa o momento 

eleitoral, esse agendamento se torna 

particularmente relevante pela 1) 

característica de decisão eletiva do 

período; 2) pelo público para o qual o 

editorial se direciona; e 3) pela função 

assumida pela instituição Jornalismo (em 

defesa da democracia), processos que 

quando pesquisados podem sofrer a 

distorção pela subjetividade do 

observador no momento de classificação do 

corpus, o que abriria maior margem de 

dúvida quanto aos critérios utilizados. O 

Iramuteq, portanto, permitiu que fossem 

possíveis inferências (ainda que se 

descontextualizadas se tornariam rasas) 

sobre a maneira com o jornal construiu a 

linha de pensamento e conduziu o debate 
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público. 

   

Considerações finais 

Este artigo buscou analisar a 

combinação de metodologias oferecidas 

pelo software Iramuteq de modo a abrir 

novas possiblidades de estudo e pesquisa 

no campo da comunicação no que concerne a 

ferramentas, mas mais importante é 

possibilidade de minimizar a 

subjetividade no momento de análise do 

corpus. De forma alguma se imagina que com 

o uso da ferramenta a subjetividade seja 

extinta, ela é esperada, mas 

preferencialmente quando se trata da 

interpretação dos dados e sempre embasada 

nos pilares do conhecimento científico. 

Importante ressaltar também que 

desde o principio (no momento da coleta 

de dados) a pesquisa está sujeita à 

subjetividade, contudo o ponto a ser 

frisado é que a ferramenta permite a 

reprodução do conhecimento, um dos 

pilares da ciência. Ao oferecer artigos 

como esse, em que se abre o passo-a-passo 

metodológico satisfaz-se outro preceito 

do conhecimento acadêmico que é a 

transparência, relacionada também a 

possibilidade de teste e comprovação.  

A pesquisa ao combinar métodos junto 

ao contexto teve por objetivo testar 

maneiras diferentes, porém complementares 

de análise dos produtos da comunicação, 

aproximando-se do campo das pesquisas das 

ciências naturais ao oferecer mecanismos 

de comprovação e certo grau de distância 

do pesquisador, ainda que preservando as 

características do objeto e as 

especificidades do campo. 

Os próximos passos conduzem ao 

aprimoramento do uso da ferramenta para a 

exploração de novas funcionalidades para 

a pesquisa em enquadramento, por exemplo, 

principalmente noticioso. Isso porque o 

jornal se coloca como objetivo e imparcial 

nas notícias, o que poderia ser verificado 

por meio do uso do software sem que o 

resultado se tornasse inválido pela 

interferência de visões políticas do 

pesquisador.      
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Resumo:O Twitter tem como principal característica 
a publicação de mensagens curtas, que permite aos 
seus usuários escrever até 140 caracteres. É uma 
mídia social bastante utilizada atualmente pelos 
partidos e pelos políticos. Nesse sentido, o 
objetivo deste trabalho é analisar como o Twitter 
é utilizado pelos principais pré-candidatos à 
presidência do Brasil nas eleições de 2018. A 
metodologia de pesquisa é quantitativa e de análise 
de conteúdo com utilização do aplicativo Twitonomy 
para a captura de dados publicados até 9 de março 
de 2018. A hipótese que orientou esta análise 
preliminar é a de que predomina a divulgação de 
hashtags que convergem para a construção da imagem 
pessoal de cada pré-candidato investigado. 
Concluiu-se que as hashtags cumprem não apenas o 
papel de filtrar as mensagens que os pré-candidatos 
desejam passar aos seus seguidores, mas também que 
elas condensam as características que cada pré-
candidato apresenta de acordo com o seu histórico 
político e eleitoral. 

Palavras-chave: Comunicação Política; Twitter; 
Eleições 2018; Internet. 
 
Abstract: Twitter has as its main feature the 
publication of short messages, which allows its 
users to write up to 140 characters. It is a social 
media widely used by political parties and 
politicians. In this sense, the objective of this 
work is to analyze how Twitter is used by the main 
pre-candidates to the presidency of Brazil in the 
2018 elections. The research methodology is 
quantitative and of content analysis, using the 

application Twitonomy for the capture of published 
data until March 9, 2018. The hypothesis that 
guided this preliminary analysis is that there is 
a predominance in the dissemination of hashtags 
that converge to the construction of the personal 
image of each pre-candidate investigated. It has 
been concluded that hashtags fulfill not only the 
role of filtering the messages pre-candidates wish 
to pass on to their followers, but, also, they 
condense the characteristics that each pre-
candidate presents according to their political 
history. 

Keywords: Political Communication; Twitter; 
Elections 2018; Internet. 

 

Introdução 

O presente trabalho propõe a análise 

das postagens no perfil oficial no Twitter 

dos principais nomes de pré-candidatos à 

Presidência do Brasil em 2018. Estudos 

recentes mostram que a política no Twitter 

pressiona os principais políticos do país 

a possuírem perfis na ferramenta como um 

espaço para a administração de sua imagem 

pessoal em torno da reputação e da 

confiança frente aos seus seguidores. A 

hipótese testada nesta análise é a de que 

no uso do Twitter no período pré-eleitoral 

há o predomínio de hashtags para 

divulgação de desempenhos de mandatos e 

de construção de imagens pessoais e 

políticas dos pré-candidatos. 

Em meio a um cenário político 

conturbado com o afastamento da 

Presidente Dilma Rousseff, desde 2016 

políticos e partidos alinhavam alianças 

políticas e trabalhavam na construção de 

suas imagens nos principais meios de 

comunicação do país, televisão e 

internet, tendo como o a disputa para as 

eleições que ocorrem em 2018. Apesar de a 

Resolução n. 23.551, de 18 de dezembro de 
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2017, expedida pelo Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), definir que a propaganda 

eleitoral no rádio, na televisão e na 

internet serem lícitas somente a partir 

de 16 de agosto de 2018, observa-se que 

no Facebook e no Twitter há indícios de 

uma campanha eleitoral prévia entre os 

principais nomes a aspirante ao cargo de 

Presidente da República. Esses principais 

aspirantes são: Marina Silva (Rede 

Solidariedade (REDE)), Jair Bolsonaro 

(Partido Social-Cristão (PSC)-Partido 

Social-Liberal (PSL)), Geraldo Alckmin 

(Partido da Social-Democracia Brasileira 

(PSDB), Michel Temer (Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB)), Álvaro 

Dias (Partido Podemos (PODEMOS)), Luiz 

Inácio Lula da Silva (Partido dos 

(Partido Comunista do Brasil (PCdoB)), 

Ciro Gomes (Partido Democrático 

Trabalhista (PDT)), João Amoêdo (Partido 

Novo (NOVO)), Rodrigo Maia (Democratas 

(DEM)), Henrique Meirelles (Partido 

Social Democrático (PSD)), Fernando 

Collor de Mello (Partido Trabalhista 

Cristão (PTC)) e Guilherme Boulos 

(Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)). 

Para o desenvolvimento desta análise 

preliminar sobre o uso do Twitter pelos 

principais aspirantes a cargo de 

Presidente da República nas eleições de 

2018, optou-se por metodologias do tipo 

quantitativa e de análise de conteúdo; 

para levantamento das mensagens no 

Twitter adotamos o aplicativo Twitonomy. 

A seguir, dissertamos sobre a 

importância da construção da imagem 

política em torno de uma popularidade 

positiva e sobre a internet como um 

instrumento para a promoção de tal imagem.  

 

Popularidade, internet e opinião 

pública 

 

Os meios de comunicação  rádio, 

jornal, televisão e internet  ocupam uma 

posição de destaque e centralidade nas 

sociedades contemporâneas, mediando 

diversos aspectos das atividades humanas. 

Como explica Lima (2004), esses meios 

tendem a contribuir para a construção do 

conhecimento público, para a reflexão e 

para a tomada de decisão dos cidadãos no 

campo político, por exemplo. Bernard 

Manin (1995) ressalta que os meios de 

comunicação apresentam-se como os 

principais canais de difusão de 

informação e tornam-se mediadores entre a 

esfera política e a esfera civil. 

A visibilidade pública é um dos 

aspectos fundamentais para a vida 

política. Dependentes do voto e da 

avaliação popular, os atores políticos  

candidatos, representantes e partidos 

políticos  passam a disputar espaço nos 

meios de comunicação (MARQUES, 2014). A 

finalidade dessa disputa é a construção e 

a manutenção de uma imagem pública que 

garanta a conquista e a manutenção no 

poder. 

As disputas nas eleições não 

acontecem mais exclusivamente no quadro 
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de uma esfera pública assegurada 

institucionalmente por meio de uma 

prolongada disputa de opiniões. Em vez de 

um debate profundo de ideias entre os 

candidatos acerca dos principais 

problemas relativos à gestão do espaço 

público, entra em cena a importância do 

índice de popularidade como foco da 

disputa eleitoral para conquistar o voto 

do eleitor (HABERMAS, 2014, p. 447). 

Consequentemente, tudo que for noticiável 

precisa ser traduzível em aumento de 

popularidade positiva para os aspirantes 

a cargos eletivos. De acordo com J. B. 

Thompson (2002, p. 299), a popularidade 

positiva do político é traduzido em 

reputação e em relações de confiança que 

o político constrói durante sua história 

política e pessoal. Reputação e confiança 

passam, portanto, a ser bens necessários 

para que os candidatos conquistem a 

opinião pública e a vitória política e 

eleitoral. No que se refere à construção 

da imagem política em torno de uma 

popularidade positiva, a internet mostra-

se como um instrumento que permite reais 

condições para a promoção de uma imagem 

positiva, de modo que por ela ocorre um 

amplo aumento no volume de informações 

rápidas e atualizadas que são disponíveis 

de maneira mais fácil. 

                                                        
17  No início desta década houve a eclosão 
simultânea de movimentos sociais de protestos via 
mídias sociais catalisando mobilizações e protestos 
que repercutiram globalmente (CARNEIRO, 2012, p. 7). 
O movimento global foi protagonizado especialmente 
pela nova geração de internautas, em especial via 
Twitter, disseminando informações com mensagens 
replicadas para milhares de outros emissores 
(CARNEIRO, 2012, p. 9). 

No mundo da internet o Twitter é uma 

ferramenta de comunicação política que se 

mostra como um espaço de ressonância de 

temas e notícias que repercutem nos meios 

de comunicação e influencia a opinião 

pública (ROSSETTO; CARREIRA; ALMADA, 

2013, p. 191). No que diz respeito às 

temáticas que se concentram atualmente 

nos estudos sobre Twitter, encontramos as 

seguintes linhas: (i) linguagem e 

comportamento; (ii) jornalismo digital; 

(iii) ciberativismo; (iv) práticas 

mercadológicas publicitárias; (v) 

apropriação política.  

Este estudo filia-se à linha 

designa estudos relacionados à 

apropriação do Twitter em períodos 

eleitorais. Como mídias sociais e como 

espaços de debates de temas políticos, o 

Twitter e o Facebook proporcionaram 

vários episódios que foram merecedores de 

estudos detalhados e sistemáticos17. É o 

caso, por exemplo, da campanha eleitoral 

para Presidente do Brasil em 2014, que 

ocupou grande espaço no Twitter 

(CONCEIÇÃO, 2017). Todos os candidatos à 

Presidência da República mantiveram 

contas oficiais no Twitter e no Facebook, 

utilizando os portais de mídia social 

diariamente em suas campanhas, buscando 



 

39 
 

atuar de maneira próxima a seus eleitores. 

Diante desse cenário da política no 

Twitter, parece-nos relevante estudar os 

discursos construídos na plataforma pelos 

candidatos, na medida em que a circulação 

de informações sobre os candidatos é 

fundamental para a escolha do eleitor 

(RECUERO, 2016, p. 158-159). 

 

 

A análise das hashtags 

 

Para esta pesquisa, que aborda o 

perfil oficial no Twitter dos pré-

candidatos à Presidência da República 

para as eleições em 2018, foram 

selecionados os seguintes pré-candidatos:  

Marina Silva (REDE), @silva_marina;  

Jair Bolsonaro (PSC-PSL), 

@jairbolsonaro;  

Geraldo Alckmin (PSDB), 

@geraldoalckmin;  

Michel Temer (MDB), @MichelTemer;  

Álvaro Dias (PODEMOS), @alvarodias;  

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 

@LulapeloBrasil;  

@manudeputada;  

Ciro Gomes (PDT), @cirogomes;  

João Amoêdo (NOVO), 

@joaoamoedonovo;  

Rodrigo Maia (DEM), @RodrigoMaia;  

Henrique Meirelles (PSD), 

                                                        
18  Vale notar que a versão paga do aplicativo 
 o Twitonomy Premium  permite maior abrangência 
em termos de tweets. 

@meirelles;  

Fernando Collor de Mello (PTC), 

@Collor e  

Guilherme Boulos (PSOL), 

@GuilhermeBoulos. 

Os dados dos perfis foram coletados 

em 9 de março de 2018, período distante 

ainda dos lançamentos das candidaturas, 

mas que compreende o início da janela 

partidária para que os políticos com 

cargos eletivos possam mudar de partido 

sem a punição de perda de mandato.  

As variáveis coletadas nos twitters 

referem-se a:  

número de tweets do perfil; 

número de seguidores (followers); 

número que o perfil segue 

(following); 

ingresso do perfil no Twitter e 

percentual de hashtags mais 

utilizadas pelo perfil.  

A coleta foi realizada pelo 

aplicativo Twitonomy, na sua versão 

standard (gratuita), que captura 

informações do Twitter com limitação de 

análise a no máximo 3.200 tweets18. 

Do Quadro 1, a seguir, consta o 

total de tweets analisados no perfil de 

cada aspirante a candidato a Presidente 

do Brasil em 2018. 
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QUADRO 1  TWEETS ANALISADOS DOS PRÉ-

CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA (2018) 

PRÉ-CANDIDATO Tweets  

Ciro Gomes  242 

Henrique Meirelles  428 

Guilherme Boulos  893 

João Amoêdo  1.289 

Rodrigo Maia  2.689 

Fernando Collor de Mello  3.026 

Jair Bolsonaro  3.178 

 3.189 

Marina Silva  3.196 

Álvaro Dias  3.200 

Geraldo Alckmin  3.200 

Lula  3.200 

Michel Temer  3.200 

FONTE: os autores. 

 

Entre as principais funcionalidades 

da ferramenta Twitonomy destaca-se que 

ela apresenta estatísticas sobre o perfil 

analisado como, por exemplo, a quantidade 

de tweets postados e o agrupamento de 

hashtags utilizadas pelo usuário (HERMAN, 

2017, p. 147-148). 

A categorização para a 

classificação das hashtags é adaptada da 

ter: 

as estratégias dos candidatos na disputa 

de Fellipe Herman (2017, p. 149-150). São 

sete categorias, conforme descreve o 

Quadro 2, abaixo. 

  



 

41 
 

QUADRO 2  CATEGORIAS DE TEMAS PARA HASHTAGS 

(#) 

FONTE: Herman (2017). 

 

A partir dos dados presentes na 

Tabela 1, abaixo, observa-se que Marina 

Silva (REDE) já contava em março de 2018 

com mais de 1,8 milhão seguidores, 

demonstrando que o Twitter é um canal de 

comunicação política importante e com 

visibilidade significativa. Os fatos de 

Marina Silva já ter concorrido nas duas 

eleições presidenciais anteriores e de já 

ser usuária assídua do Twitter são fatores 

que podem explicar o elevado número de 

seguidores em relação aos demais pré-

candidatos. O Deputado Federal Jair 

Bolsonaro, o ex-Governador de São Paulo 

Geraldo Alckmin e o Presidente da 

República Michel Temer também apresentam 

consideráveis números de seguidores no 

Twitter  cada um acima de 900 mil , 

visto que já possuíam contas na mídia 

social em eleições anteriores (cf. Tabela 

2, mais adiante), além de terem ampla 

visibilidade nos meios de comunicação. 

 

TABELA 1  PERFIL NO TWITTER DOS PRÉ-

CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA EM 2018 (FOLLOWING E 

FOLLOWERS 

PRÉ-
CANDID
ATO  

PERFIL 
OFICIAL  

SEGUINDO 
(FOLLOWI
NG) 

Seguidor

es 

(followe

rs) 

Guilhe
rme 
Boulos  

@GuilhermeB
oulos 

158 20.915 

Fernan
do 
Collor 
de 
Mello  

@Collor 239 28.024 

Henriq
ue 
Meirel
les  

@meirelles 173 35.887 

Rodrig
o Maia  

@RodrigoMai
a 

340 38.772 

João 
Amoêdo  

@joaoamoedo
novo 

172 41.076 

Ciro 
Gomes  

@cirogomes 17 116.410 

Manuel
a 

a  

@manudeputa
da 

515 138.246 

Lula  @LulapeloBr
asil 

453 241.916 

Álvaro 
Dias  

@Álvarodias
_ 

5.821 396.229 

Michel 
Temer  

@MichelTeme
r 

563 940.497 

CATEGORIA DESCRIÇÃO 

Agenda e 
eventos 

Temas relacionados à 
divulgação de agenda e 
eventos do candidato, como 
visita a lugares e 
entrevistas 

Imagem pessoal Divulgação de realizações 
pregressas vinculadas à 
sua imagem 

Posicionamento Posicionamento do 
candidato referente a 
ideologia, como posição 
política, ou a 
manifestações da 
população, como protestos 

Campanha 
negativa 

Ataques a adversários e 
críticas 

Mobilização e 
engajamento 

Participação e mobilização 
em causas 

Promessas e 
projetos 

Divulgação de projetos, 
propostas e promessas 

Outros Categorias não englobadas 
anteriormente 
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Gerald
o 
Alckmi
n 

@geraldoalc
kmin 

417 956.381 

Jair 
Bolson
aro  

@jairbolson
aro 

179 991.993 

Marina 
Silva  

@silva_mari
na 

442 1.871.93

2 

FONTE: os autores. 

 

Na Tabela 1, acima, também chama a 

atenção o número de twitters que o Senador 

Álvaro Dias segue: 5.821. O ex-Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, virtualmente 

excluído da disputa em virtude de sua 

condenação pelos tribunais superiores, 

mostra um número de seguidores um pouco 

superior a 240 mil. O fato de a criação 

do seu perfil no Twitter ter ocorrido 

apenas em 2014 (Tabela 2) pode ser um 

motivo da baixa adesão. 

A partir da Tabela 2, que mostra a 

data de criação do perfil no Twitter, 

nota-se que a maioria dos pré-candidatos 

já possuía a mídia social em períodos 

eleitorais anteriores  com a exceção do 

Ministro da Fazenda Henrique Meirelles, 

que criou seu perfil em 2017, ano no qual 

demonstrou seu interesse em disputar a 

Presidência da República nas eleições de 

2018. 

 

TABELA 2  PERFIL NO TWITTER DOS PRÉ-

CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA EM 2018 (TWEETS E 

INGRESSO; ATÉ 9 DE MARÇO DE 2018) 

PRÉ-
CANDIDA
TO 2018 

PERFIL 
OFICIAL  

Tweet

s 

Ingresso  

Álvaro 
Dias  

@Álvarodias_ 104.5

57 

12/09/20

09 

Manuela 
 
@manudeputad
a 

45.19

2 

22/03/20

09 

Geraldo 
Alckmin  

@geraldoalck
min 

32.40

6 

14/09/20

09 

Michel 
Temer  

@MichelTemer 13.75

4 

12/05/20

09 

Lula  @LulapeloBra
sil 

11.82

7 

22/07/20

14 

Marina 
Silva  

@silva_marin
a 

8.553 15/01/20

10 

Jair 
Bolsona
ro  

@jairbolsona
ro 

3.940 31/03/20

10 

Fernand
o 
Collor 
de 
Mello  

@Collor 3.026 17/06/20

09 

Rodrigo 
Maia  

@RodrigoMaia 2.692 25/04/20

09 

João 
Amoêdo 

@joaoamoedon
ovo 

1.289 23/02/20

11 

Guilher
me 
Boulos  

@GuilhermeBo
ulos 

893 07/08/20

16 

Henriqu
e 
Meirell
es 

@meirelles 428 31/05/20

17 

Ciro 
Gomes  

@cirogomes 242 20/04/20

09 

FONTE: os autores. 
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Na Tabela 2 destaca-se o 

Senador Álvaro Dias com mais de 100 

mil tweets, mais que o dobro da 

com 45 mil. Surpreende também o 

número de tweets no perfil do atual 

Presidente Michel Temer: pouco 

mais de 13.750. Isso pode 

relacionar-se à baixa aprovação do 

seu governo e ao elevado nível de 

rejeição à sua pessoa, conforme 

divulgado pelo Instituto de 

Pesquisas DataFolha (2018).  

Na Tabela 3 concentram-se as 

hashtags mais utilizadas pelos 

pré-candidatos até 9 de março de 

2018. As hashtags são termos ou 

palavras-chaves escritos sem 

espaços e antecedidos por um 

cerquilha (#); elas são utilizadas 

para categorizar os conteúdos em 

mídias sociais. Por meio delas os 

conectados à rede podem buscar um conteúdo 

com mais facilidade e com maior rapidez, 

além, é claro, de divulgar informações de 

determinadas temáticas com melhores 

possibilidades de filtros e engajamento: 

por um lado, as hashtags mais utilizadas 

pelos pré-candidatos demonstram para 

quais fins eles utilizam o Twitter; por 

outro lado, elas mostram para qual padrão 

de informação os pré-candidatos 

direcionam os seus seguidores e o público 

em geral. 

 

TABELA 3  HASHTAGS MAIS UTILIZADAS NOS PERFIS 

DO TWITTER DOS PRÉ-CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA EM 

2018 (ATÉ 9 DE MARÇO DE 2018) 

PRÉ-
CANDID
ATO 

Hashtags mais 

utilizadas  

CATEGORIAS 

Lula #lulapelobrasil 

(42%), 

#lulaporminasge

rais (26%), 

#lulapeloriodej

aneiro (15%), 

#lulapeloespiri

tosanto (3%), 

#lulanoradio 

(3%) 

Agenda e 
eventos 

Jair 
Bolson
aro 

#choramais 

(10%), #forapt 

(6%), #fakenews 

(5%), 

#foradilma 

(3%), 

#foraforodesãop

aulo (3%) 

Campanha 

negativa 

Posiciona

mento  

Gerald
o 
Alckmi
n 

#preparadoparao

brasil (68%), 

#pergunteaogera

ldo (9%), 

#convençãopsdb(

5%), #vaipeixe 

(2%), #tbt (1%) 

Imagem 

pessoal  

Ciro 
Gomes  

#pergunteaociro 

(60%), #aovivo 

(26%), #conune 

(6%), 

#cironaufabc 

Imagem 

pessoal  
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(2%), #educação 

(2%) 

Marina 
Silva  

#equipe40 

(13%), 

#soumarina40 

(12%), 

#brasilmarina40 

(6%), 

#vamosjuntoscom

marina (3%), 

#euvotomarina40 

(3%)  

Imagem 
pessoal 
Mobilização 
e 
engajamento  

Manuel
a 

a  

#equipe (24%), 

#manu2018 

(15%), 

#pergunteamanu 

(8%), #eqp 

(4%), 

#manuempernambu

co (4%) 

Imagem 
pessoal 
Mobilização 
e 
engajamento 

Michel 
Temer 

#aovivo (17%), 

#previdência 

(11%), #fgts 

(6%), 

#naimprensa 

(5%), 

#agorabrasil 

(2%) 

Promessas e 
projetos 

Álvaro 
Dias  

#adcomunicação 

(90%), 

#Álvarodias 

(4%), 

#juntospodemos 

(1%), 

#pergunteaoÁlva

rodias (0%) 

Imagem 
pessoal  

Guilhe
rme 
Boulos 

#povosemmedo 

(17%), 

#foratemer 

(14%), 

#ocupapaulista 

(14%), 

#diretasja 

(13%), 

#paulistaocupad

a (6%) 

Mobilização 
e 
engajamento 
Posicioname
nto 

Fernan
do 
Collor 
de 
Mello 

#collor (36%), 

#alagoas (11%), 

#maceió (5%), 

#arapiraca 

(3%), 

#prestandoconta

s (3%)  

Imagem 
pessoal 
Agenda e 
eventos 

Henriq
ue 
Meirel
les 

#ocde (40%), 

#ukbrazilefd 

(5%), #brics 

(5%), #ipca 

(5%), #omc(5%) 

Promessas e 
projetos 

Rodrig
o Maia  

#eqrm (30%), 

#debaterj 

(19%), 

#rodrigomaia258

7 (17%), 

#sabatinaoglobo 

(9%), 

#rioestamosdeol

ho (8%) 

Imagem 
pessoal 
Agenda e 
eventos 

João 
Amoêdo 

#sejanovo 

(24%), 

#pergunteaojoao

amoedo (16%), 

#despertajá 

(13%), 

#vamosrenovartu

Mobilização 
e 
engajamento 
Imagem 
pessoal 
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do (5%), 

#commeudinheiro

nao (5%) 

FONTE: os autores. 

 

De acordo com os resultados apurados 

e dispostos na Tabela 3, até 9 de março 

de 2018 observa-se que, dos 13 pré-

candidatos, sete usam predominantemente o 

Twitter para a construção da imagem 

pessoal (Alckmin; Ciro Gomes; Marina 

Silva; Álvaro Dias; Collor; Rodrigo Maia; 

Ma

engajamento (Guilherme Boulos; João 

Amoêdo), dois para promessas e projetos 

(Michel Temer; Henrique Meirelles), um 

para campanha negativa e posicionamento 

ideológico (Jair Bolsonaro) e um para 

agenda e eventos (Lula). 

Agendas e eventos ficaram por conta 

do ex-Presidente Lula, que utiliza 

hashtags para reforçar a sua campanha e 

para percorrer o país (#lulapelobrasil). 

Esse uso do Twitter decorre da necessidade 

que o ex-Presidente tem de mobilizar a 

opinião pública em favor de sua 

candidatura, apesar de ser um político 

inelegível de acordo com a Lei da Ficha 

Limpa (já que é um condenado transitado 

em julgado por tribunal colegiado). O 

perfil do Jair Bolsonaro no Twitter 

apresenta-se como um prolongamento do seu 

discurso e comportamento políticos: por 

meio das hashtags mais utilizadas, ele 

adota um tom de campanha negativa contra 

adversários e também reforça seu 

posicionamento ideológico contra o 

Partido dos Trabalhadores e os políticos 

de esquerda.  

Entre os pré-candidatos que usam 

suas contas no Twitter para mobilização e 

engajamento estão Marina Silva, que teve 

a maioria das suas hashtags concentrada 

na referência ao 40 (número da sua antiga 

legenda, o Partido Verde (PV)), e 

Guilherme Boulos, pedindo que o povo não 

tenha medo de mobilizar-se e que saia às 

ruas contra o atual governo.  

O Presidente Michel Temer (#aovivo, 

#previdência, #fgts) e o Ministro da 

Fazenda Henrique Meirelles (#ocde, 

#ukbrazilefd, #brics, #ipca, #omc) 

utilizam hashtags de promessas e projetos 

de governo. Esse padrão de utilização das 

hashtags demonstra uma comunicação 

política orientada para o desempenho do 

governo vigente, o que se mostra como um 

uso distinto do Twitter em relação aos 

demais pré-candidatos, que se colocam 

como oposição ao atual governo de Temer e 

Meirelles.  

De acordo com a Tabela 3, dentre os 

pré-candidatos que usaram o Twitter 

predominantemente para a construção da 

imagem pessoal estão: Geraldo Alckimin, 

Fernando Collor, Rodrigo Maia e João 

Amoêdo. O ex-Governador Geraldo Alckmin 

apresentou como hashtag mais utilizada a 

#preparadoparaobrasil, que reforça a sua 

presença na disputada eleitoral como um 

candidato preparado em quem o eleitor pode 

confiar. Ciro Gomes, por meio da hashtag 

#pergunteaociro, demonstra a sua 
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disposição para o debate ou, pelo menos, 

disposto para a comunicação com os seus 

espírito de equipe, Álvaro Dias mostra-se 

como um candidato aberto à comunicação, 

Rodrigo Maia apresenta-se como um 

candidato que valoriza o debate e João 

Amoêdo mostra-se como o novo entre os 

outros pré-candidatos. 

 

Considerações finais 

A análise preliminar sobre o uso do 

Twitter pelos pré-candidatos a Presidente 

da República nas eleições de 2018 mostrou 

que a mídia apresenta-se como um 

instrumento para a comunicação política 

atuante durante o período pré-eleitoral.  

Uma primeira conclusão mostrou que 

os pré-candidatos à Presidência do Brasil 

são compelidos a usar o Twitter de modo a 

criar um sistema eleitoral on-line. Todos 

os selecionados possuíam seu perfil no 

Twitter; mesmo o Ministro da Fazenda, 

Henrique Meireles, criou seu perfil logo 

após assumir a sua pré-candidatura à 

Presidência do Brasil. 

Uma segunda conclusão mostra que, 

para atingir o potencial máximo de 

mobilização que o Twitter permite, deve-

se saber o quê, quando e como postar. De 

acordo com os dados coletados podemos 

presumir que um perfil com número maior 

de tweets e com ingresso há mais tempo na 

mídia social não significa que o 

proprietário do perfil conquiste um 

número maior de seguidores. Isso ficou 

claro no caso do perfil do Senador Álvaro 

Dias: identificado como a conta mais 

antiga e com maior número de tweets, ele 

tem um número menor de seguidores se 

comparado com os perfis de candidatos como 

Marina Silva, Jair Bolsonaro, Geraldo 

Alckmin e Michel Temer (ver Tabela 1). 

Uma terceira conclusão refere-se às 

estratégias adotadas no Twitter pelos 

pré-candidatos. Efetuou-se o levantamento 

de dados de acordo com a estratégia de 

comunicação no Twitter, no intuito de 

avaliar de acordo com a posição do pré-

candidato, como mandatário ou 

desafiantes. Os pré-candidatos usaram 

suas contas para a exortação de sua imagem 

e de suas propostas ou para o confronto 

direto com os adversários. 

Foi possível identificar, a partir 

da categorização da hashtags (Tabela 3), 

que as estratégias seguirem um padrão. Os 

pré-candidatos na posição de mandatários 

que estão no governo e tentam a reeleição, 

Michel Temer e Henrique Meireles, usaram 

o Twitter para divulgação de projetos e 

propostas para o futuro governo. Os pré-

candidatos que são oposição ao atual 

governo e que se colocam como desafiantes 

usaram o Twitter predominantemente para a 

construção da imagem e para mobilização e 

engajamento dos simpatizantes. 

Por fim, identificou-se que as 

hashtags condensam em si as 

características de cada pré-candidato 

(histórico político, temática, construção 

da imagem). Grosso modo, identificou-se 

por meio desta análise preliminar sobre 
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as hashtags que o que elas cumprem não é 

apenas o papel de filtrar as mensagens que 

os pré-candidatos desejam passar aos seus 

seguidores, mas, também, elas condensam 

em si as características que cada pré-

candidato apresenta de acordo com o seu 

histórico político, seja pela temática, 

seja pela forma como constrói a mensagem. 

Vale lembrar que os resultados 

obtidos nesta análise preliminar 

representam bem o momento pré-eleitoral 

de uma campanha. O desdobramento 

posterior desta análise servirá para 

verificar se o uso do Twitter no período 

eleitoral por esses mesmos pré-candidatos 

sofreu alguma alteração e se o padrão da 

forma do discurso identificado nesta 

análise preliminar foi mantido ou foi 

alterado pelos futuros candidatos. 
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Marketing digital aplicado à 

propaganda eleitoral 

 
Digital marketing applied in 

electoral advertising  

 
 
Daniela Silva Neves (Uninter/ Ufpr) 
 

Resumo: Esse trabalho discute as novidades trazidas 
pela legislação eleitoral brasileira para a 
comunicação política através das redes sociais 
Facebook e Twitter. Com a maior flexibilidade 
trazida pela lei aprovada em 2015, com uso da rede 
para divulgação de candidatura antes do período de 
propaganda oficial, associada à possibilidade de 
impulsionamento de candidaturas  permitido pela 
legislação aprovada em 2017  é possível prever que 
candidatos farão uso das redes sociais, de forma 
intensa, para sua comunicação política com 
eleitores. Porém, as características das redes 
sociais, como a grupalidade, os filtros que criam 
bolhas de informação, além da força do engajamento 
orgânico, devem ser barreiras para o resultado 
efetivo desse tipo de propaganda eleitoral. O 
trabalho traz uma discussão teórica a respeito 
deste tema, visto que os dados para a conclusão da 
pesquisa serão coletados ao longo do ano de 2018, 
até o pleito de outubro. 
 

Palavras-chave: Eleições; Comunicação Política; 
Legislação Eleitoral; Mídias Sociais.  
 

Abstract:This paper discusses the news by Brazilian 
electoral legislation for political communication 
through social networks Facebook and Twitter. The 
law approved in 2015 is more flexible about the use 
of the network for politics advertizing before the 
period of campaign. The legislation approved in 
2017 encourages politics to invest on the internet, 
in an intense way, for their communication with 
voters. However, the characteristics of social 
networks, such as grouping, filters bubbles, and 
the force of organic engagement, must be barriers 
to the effective result of this type of electoral 
advertising. The text brings a theoretical 
discussion about this topic, since the data for the 
conclusion of the research will be collected 
throughout the year 2018, until the October 
election. 
 

Keywords: Elections; Political Communication; 
Electoral Legislation; Social media. 

Introdução 

Este artigo pretende fazer uma 

discussão teórica acerca do uso de 

técnicas de marketing digital em 

campanhas eleitorais, tendo em vista as 

modificações recentes nas normas de 

propaganda de candidatos, que trouxeram a 

possibilidade de impulsionamento de 

postagens em redes sociais. É o início de 

uma pesquisa que será ampliada ao longo 

do ano de 2018 e tem como objetivo 

acompanhar na prática o uso das campanhas 

ao governo do Estado do Paraná desses 

novos instrumentos permitidos por lei. 

A hipótese inicial apresentada na 

pesquisa é que os candidatos que já 

possuem alta visibilidade nas redes 

sociais (medida pelo número de seguidores 

do perfil) continuarão com mais vantagem 

na comunicação com o eleitor, o que na 

prática torna relativa a novidade do 

impulsionamento. Isso porque o alcance 

orgânico (não pago) dos perfis no Facebook 

seriam mais relevantes em termos de 

engajamento do que os pagos, no caso de 

figuras políticas. Pelos motivos já 

apresentados, essa hipótese não será 

testada e apresentada nesta fase da 

pesquisa.  

1.1 Nova lei e possibilidade de 

impulsionamento 

Neste ano de 2018, as campanhas 

eleitorais federais e estaduais do Brasil 

trazem, além da novidade da possiblidade 
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de impulsionamento de postagens nas redes 

sociais - ação prevista pela Lei 13.488 

de 2017, sancionada em 6 de outubro - a 

diminuir da comunicação política das 

ruas, uma tendência das últimas 

modificações da norma (NEVES e SANTOS, 

2017). O Horário Gratuito de Propaganda 

Eleitoral (HGPE) também teve diminuição 

de tempo, assim como modificações de 

distribuição e veiculação, conforme dados 

levantados por Neves e Santos (2017).  

Se levarmos em consideração que o 

eleitor não engajado percebe o início da 

campanha com a propaganda de rua e o HGPE, 

2001), tanto a legislação anterior quanto 

a que será aplicada para 2018 tendem a 

diminuir visualmente esse tipo de 

propaganda que fornece ao cidadão comum, 

algumas chaves explicativas simplificadas 

para um público com pouca informação. 

Não será mais possível ter faixas, 

placas, cartazes, pinturas ou inscrições. 

Agora somente bandeiras na rua, adesivos 

plásticos em automóveis e casa, desde que 

não ultrapassem meio metro quadrado. Até 

a lei anterior, além do número maior de 

peças, elas poderiam ter até 4 metros 

quadrados. Em 1996 eram permitidas 

faixas, placas, cartazes, pinturas ou 

inscrições, ou murais de qualquer 

dimensão, distribuição de folhetos, e a 

propaganda utilitária (como bonés, 

canetas, réguas e camisetas). Doze anos 

depois, a campanha de rua praticamente 

desaparece, criando uma disputa longe dos 

olhos da população. Outra mudanças é a que 

acaba a circulação de carros de som que 

não acompanhem carreatas, caminhadas e 

passeatas, reuniões e comícios. 

 Desta forma, tudo leva ao 

fortalecimento das redes sociais dentro 

das estratégias de marketing eleitoral em 

2018 que, assim como ocorre com empresas 

e organizações, percebem nas redes 

sociais uma forma eficaz de se aproximar 

do seu público (RECUERO, ZAGO, SOARES, 

2017).  

As possibilidades presentes nas 

regras de propaganda na internet 

aumentaram muito desde 2010. Nem toda a 

população tem acesso à rede de 

computadores. Porém, houve uma elevação 

sentida nos últimos anos com os 

smartphones: de acordo com a Pesquisa 

Brasileira de Mídia (2016), dois em cada 

três brasileiros acessam a internet. Não 

quer dizer que todos acessam conteúdos de 

política. A literatura mostra que 

candidato fala com os mais jovens e com 

mais condições socioeconômicas de acesso 

à rede (NORRIS, 2002; RESENDE E CHAGAS, 

2013). Além disso, a condição do algoritmo 

seleciona as mensagens, de acordo com 

escolhas e interesses do próprio cidadão, 

o que será aprofundado mais a frente. 

A possibilidade aberta pela nova 

regra pode permitir ultrapassar a 

barreira do algoritmo através da 

permissão de impulsionamento pago de 

posts em mídias sociais. Quando se 

impulsiona uma publicação, é possível 

escolher o público alvo dela, chegando a 
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filtros de idade e bairros onde mora. Até 

a campanha passada, eram punidas práticas 

como essa, que eram feitas, em boa parte, 

de maneira mais escondidas e não 

perceptível para o eleitor sem 

conhecimento no assunto. 

De acordo com a nova lei, é 

permitido impulsionar publicação (menos 

no dia da eleição), desde que seja através 

de ferramentas disponibilizadas pelo 

provedor de aplicação de internet, e que 

esteja bem claro para o eleitor que se 

trata de uma publicidade. A mesma lei, 

porém, veda a veiculação de qualquer tipo 

de propaganda eleitoral paga na internet 

que não seja o impulsionamento de 

conteúdos por partidos, coligações e 

candidatos e seus representantes. 

Mecanismos de otimização e 

impulsionamento que não sejam do próprio 

Facebook, por exemplo, não podem ser 

usados, com previsão de multa. Muito menos 

utilizar ferramentas de visualização para 

alterar o teor ou a repercussão de 

propaganda eleitoral, tanto próprios 

quanto de terceiros. 

A aposta na comunicação virtual deve 

ganhar mais terreno nas campanhas 

profissionais, que devem reforçar sua 

equipe de especialistas em SEO (Search 

Engine Optimization) e sociais mídias. 

São profissionais especialistas em fazer 

com que seu cliente apareça mais vezes, 

ou em primeiro, quando o usuário de 

internet acessa o Google ou redes sociais 

como o Facebook.  

2. Descrição das regras de campanha 

na internet 

Parte-se agora para descrever o 

caminho percorrido pelas leis eleitorais 

no que tange à propaganda de candidatos a 

cargos públicos na internet. No Brasil, a 

possibilidade de propaganda pela internet 

surge em 2000, ainda não na Lei Eleitoral 

propriamente dita, mas através de 

resolução, a de nº 20.684 em 2000, que 

especificava o uso do domínio online de 

registro de sites de candidatos, nas 

eleições municipais daquele ano (NEVES e 

SANTOS, 2017).  

Da mesma forma, em 2002, a resolução 

nº 20.988 impõe para a propaganda feita 

através da internet as mesmas permissões 

e normas da propaganda em geral, como 

período, proibição de propaganda 

antecipada, normas para transmissão de 

debates e realização ou divulgação de 

consultas populares. 

A utilização mais efetiva da 

internet em campanhas brasileiras ocorreu 

verifica-se que uma parte dos 

concorrentes já oferecia acesso a 

websites incrementados, com informações 

diversas sobre novidades, propostas, 

biografias, possibilidade de escutar 

(MARQUES e SAMPAIO, 2011). 

Nas eleições de 2006 a palavra 

internet surge na Lei Eleitoral - Lei 

11.300, porém regulamentando as 

prestações de conta de campanha, que devem 
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ser realizadas pelos partidos políticos, 

coligações e os candidatos através da 

internet, nos dias 6 de agosto e 6 de 

setembro, em sites criados para esse fim. 

É a única menção à rede na lei eleitoral. 

Desta forma, até as eleições de 2010, a 

propaganda on-line era restrita a sites 

oficiais de candidaturas, ou partidos, 

que deveriam estar devidamente 

autorizados pela Justiça Eleitoral. 

A partir de 2009, com a Lei 12.034, 

o uso da internet passa a ter relativa 

importância na legislação, aplicada em 

2010, que houve a permissão de propaganda 

através de blogs, redes sociais e 

aplicativos de mensagens. Considerando 

que o Facebook foi criado em 2004, e as 

plataformas You Tube e Twitter em 2006, 

pode se dizer que houve uma implementação 

tardia das ferramentas web já existentes.  

 Também a partir de 2009 foi 

dada às coordenações de campanha a 

possibilidade de enviar mensagens por e-

mail com propaganda, ressaltado que o 

cadastro de endereços eletrônicos precisa 

ser gratuito. A comercialização de 

cadastros com endereços eletrônicos é 

expressamente proibida.  

 Com a ampliação do uso, nesta 

mesma lei  nº 12.034  é prevista a livre 

manifestação de opinião dos internautas, 

desde que não seja de forma anônima. A 

propaganda negativa é potencializada com 

a campanha on-line e por isso, além da 

proibição do anonimato, é acrescentado o 

direito de resposta.  

 A Lei 12.891/2013 intensifica 

o combate à propaganda negativa, 

obrigando a retirada  não apenas o 

direito de resposta  do conteúdo 

ofensivo, bem como a contratação direta 

ou indireta de grupo de pessoas com a 

finalidade específica de emitir mensagens 

ou comentários na internet para ofender a 

honra ou denegrir a imagem de candidato, 

partido ou coligação  deixando explicita 

uma prática dos comitês de campanha.  

A Lei 13.165/2015  chamada de 

minirreforma eleitoral - amplia as 

possibilidades de campanha, 

flexibilizando o uso da rede para 

divulgação de candidatura antes do 

período de propaganda oficial. Desta 

forma, não considera propaganda 

antecipada na internet a menção à pretensa 

candidatura, a exaltação das qualidades 

pessoais dos pré-candidatos, desde que 

não haja pedido explícito de voto. 

3. Campanha mediada pela rede 

As discussões na literatura sobre 

campanha na internet buscam compreender 

se, e até em que ponto, o meio digital 

facilita o debate e a democracia. Ou 

ainda, como podem contribuir para 

horizontalizar a participação do eleitor, 

com interatividade entre ele e os 

candidatos. 

Alguns desses estudos indicam que a 

tecnologia, por si só, não é capaz de 

modificar em alta dimensão o debate. Os 

candidatos e usuários é que conferem a ela 

um uso diverso (BRAGA, 2011; MARQUES, 

2016; MARQUES E SAMPAIO, 2011; NORRIS, 
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2001; STROMER-GALLEY, 2013). 

 Como defende Norris (2001), 

mesmo que o acesso à internet se torne 

generalizado entre todos os principais 

grupos sociais, ainda haverá uma 

crescente divisão democrática entre a 

minoria que utiliza os múltiplos recursos 

da internet para o envolvimento cívico e 

a maioria que opta por não se envolver em 

qualquer atividade política online. A 

autora diz que, ainda que a internet 

aumente canais de informação e tenha 

potencial para transformação de opinião 

pública e por mais que facilitem a 

realização de campanhas, os eleitores 

ainda são os responsáveis por escolher os 

filtros de informação que desejam 

receber.  

A internet é, assim, muito mais 

capaz de produzir reforço do que conversão 

de ideias e valores. Ela ativa pessoas já 

pré-motivadas a usar a internet como meio 

de informação política, e, assim como os 

meios de comunicação tradicionais, a 

política na internet serve principalmente 

para reforçar o envolvimento cívico 

(NORRIS, 2003). 

Além disso, ela dialoga com um 

público específico: renda, educação e 

ocupação afetam diretamente o acesso a 

tecnologias digitais. Também tem mais 

potencial de despertar interesse em 

pessoas mais jovens, que não são tão 

interessadas em televisão (NORRIS, 2003). 

No Brasil, de acordo com Resende e Chagas 

(2013), a internet é instrumento de 

informação para eleitores mais jovens e 

com mais condições socioeconômicas. 

Aproxima-se da TV como principal fonte 

para esse público. 

Nesse sentido, Marques (2016) 

considera que o perfil do público a ser 

alcançado é uma das principais razões que 

levam os agentes do campo político a 

adotarem as ferramentas digitais de 

comunicação com maior ou menor grau de 

intensidade. Como existe um público a ser 

atingido, não é recomendável subestimar a 

-se 

a dimensão de que uma bobagem escrita 

(mesmo que seja para poucos seguidores) 

pode ganhar repercussão negativa e 

comprometer todo o esforço de construção 

 

Campanhas brasileiras têm 

mobilizado meios digitais para 

estratégias de comunicação, utilizando, 

desde 2014, o Whatsapp para distribuição 

de material humorísticos  - e 

terceirizando campanhas negativas em 

perfis falsos no Facebook (MARQUES, 

2016). Nos últimos dois pleitos, as 

campanhas em internet no Brasil passaram 

a utilizar todas as plataformas digitais, 

sejam sites e redes sociais como Facebook, 

Twitter e Whatsapp.  

O Facebook contribuiu para 

distribuir mensagens, através as 

brasileiros em busca de crescimento nas 

intenções de voto se mostram disposto a 

arriscarem uma comunicação pelo meio 

digital. O que não necessariamente 
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converte em votos. Como mostraram Marques 

e Sampaio (2011), nas eleições 

brasileiras de 2010, candidatos que 

melhor utilizaram redes sociais foram os 

mesmos que não alcançaram sucesso 

relevante nas urnas. 

 

4. Marketing digital aplicado a 

campanhas 

Mesmo com as limitações de alcance, 

as redes sociais são um bom meio para se 

aproximar dos eleitores, criar laços, e 

por esses motivos importante para 

política, (MARQUES E SAMPAIO, 2011; 

GOMES, FERNANDES E SILVA, 2009). Da mesma 

forma que uma organização ou empresa, os 

estrategistas de campanha precisam 

compreender como funciona a rede social, 

mais do que meros usuários. Não é à toa 

Barack Obama contratou Chris Hughes, um 

dos fundadores da rede social on-line 

Facebook, para chefiar sua campanha on-

FERNANDES E SILVA, 2009, p.33). Foi um 

investimento pesado realizado em 

marketing digital nesta campanha de 2008, 

considerado pioneiro não exatamente por 

utilizar o marketing digital, mas pela 

amplitude de ações promocionais na web: 

A campanha democrata gastou mais 
de US$ 16 milhões em publicidade 
on-line. O candidato 
republicano gastou cerca de US$ 
3,6 milhões. De todo o dinheiro 
investido por Obama no meio on-
line, o Google faturou a maior 
fatia de bolo, US$ 7,5 milhões, 
ou seja, por volta de 45% do 

total  parte disso pelos 
anúncios e links patrocinados em 
sua rede de afiliados e outra 
parte pelos anúncios que 
apareciam nas páginas de 
resultados do buscador. O 
Yahoo!, em segundo lugar, ficou 
apenas com US$ 1,5 milhões. 
(GOMES, FERNANDES E SILVA, 2009, 
p36). 

 
A campanha do republicado Donald 

Trump deu um passo a mais, em 2014, e 

utilizou-se de ferramentas do marketing 

digital capazes de traçar um perfil 

psicológico dos eleitores, conseguidas 

através de big datas, ou seja, algumas 

entramos na web, como nossos gostos e 

abertura para novas experiências 

(CAMPELLO, 2017). Pasquale (2017) chama 

atenção para o poder concentrado nas mãos 

das empresas de internet através do big 

data, ou seja,  

 
(...) a capacidade das megaempresas 
digitais de armazenar e analisar 
dados comportamentais cada vez mais 
íntimos dos usuários, traçando 
perfis que são de grande valor para 
entidades comerciais, campanhas 
políticas, governos ou qualquer um 
que deseje monitorar, monetizar, 
controlar e prever o comportamento 
humano. (PASQUALE, 2017, p. 18). 

 
Diante desta complexidade de modus 

operandi das redes sociais, mais do que 

investir em campanhas nas redes, é preciso 

saber como investir. Assim como em 

marketing de produto, é importante 

conhecer o público-alvo (eleitor) para 

saber como atingi-lo. Neste caso, o 

produto a ser divulgado é o candidato 

(CERVELLINI, 2000). 
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Quando se fala em marketing digital 

desta forma, deve se pensar em ferramentas 

para aumentar o alcance das publicações. 

No caso do impulsionamento, liberado para 

as eleições de 2018 e proibido até então, 

trata-se de pagar para que as postagens 

aumentem o alcance de publicação de forma 

além dos seguidores/amigos que não seriam 

atingidos se a página não fosse 

 

 

Por meio dessa ferramenta, é 
possível determinar, a depender do 
valor pago, a quantidade de pessoas 
a serem atingidas, bem como definir 
o público-alvo que será alcançado 
pela publicação de acordo com sua 
residência, sexo, idade e 
interesses, aumentando de forma 
significativa a eficiência da 
publicação que se pretende divulgar 
(CAMPELLO, 2017,p. 58) 

 

 Esse mecanismo é possível 

tanto no Facebook quanto no Instagram, 

ambas da mesma empresa. A eficiência desse 

tipo de publicidade se dá também pela 

forma natural com que essas postagens são 

mostradas ao usuário, misturadas dentre 

as demais postagens, mesmo que apareçam 

como patrocinadas (SOUZA, 2018).  

O impulsionamento é uma ferramenta 

do Facebook, comandos de programação que 

criam filtros nas timelines, ou perfis, 

dos usuários. Com esses filtros, criam-se 

bolhas, ou seja, o usuário acaba vivendo 

em uma sociedade virtual fechada, 

comunicando-se sempre com as mesmas 

pessoas, ou perfis, e não tendo acesso a 

outros pensamentos divergentes. 

Bittencourt chama a atenção para o efeito 

p. 127), referindo-se à expressão usada 

por Pariser (2012), pois esses algoritmos 

selecionam um conjunto de relações e 

interações do usuário, fazendo com que 

alguns conteúdos apareçam para este 

usuários e outros não, sem avisar as 

 de 

conectividade cívica, democracia e 

transparência, anunciadas no início da 

popularização da internet e da web são 

fortemente tolhidos por algoritmos como o 

2016, p. 127). 

Eli Pariser (2012), explica que essa 

é uma estratégia de negócios das grandes 

empresas da internet que têm uma fórmula 

relevantes forem as informações 

ofertadas, mais anúncios elas poderão 

vender e maior a probabilidade de você 

comprar os produtos que elas oferecem. E 

13). O autor chama a esta customização das 

páginas de filtro bolha, que gera 

problemas sociais, como o fato de não ter 

filtro, há menos espaço para o encontros 

fortuitos, que nos trazem novas 

percepções e aprendizados. A criatividade 

é muitas vezes atiçada pela colisão de 

ideias surgidas em disciplinas e culturas 

resultado, o autor chama a atenção para a 

menor flexibilidade de ideias e de 
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abertura para contato com as diferenças. 

Essa falta de troca, afeta a maneira deste 

usuário conhecer e aprender sobre 

pensamentos diferentes, afetando 

inclusive o equilíbrio necessário para a 

tomada de decisões. Fava (2013) diz que, 

desta forma, os fi

usuário acreditar que está em um processo 

livre de escolhas, enquanto age de forma 

opaca. Isso indica um retrocesso frente 

ao avanço que a rede trouxe quando tornou 

 

Na mesma linha, Pasquale diz que, 

sem regulamentação que limite o poder do 

uso do big data, as megaempresas definem 

o que é conteúdo relevante para o usuário, 

submetendo o pluralismo de ideias e a 

função democrática do debate à lógica do 

mercado (PASQUALE, 2017). 

No início de 2018, o Facebook 

anunciou a aplicação de um novo algoritmo, 

que passa a favorecer postagens de amigos, 

familiares e grupos, prejudicando 

publicações de marcas e de conteúdo 

noticioso. De acordo com o fundador da 

rede, Mark Zuckerberg, essa mudança vem 

para agregar mais valor à experiência dos 

usuários19. As marcas e perfis novamente 

Facebook, investindo em vídeos, que são 

amigáveis nesta nova estratégia da 

empresa. 

Além do algoritmo, outra ferramenta 

que o anunciante ou pessoa que pretende 

                                                        
19 Retirado de CANO, Rosa, em 
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/12/tecnol
ogia/1515730941_876050.html 

melhorar sua performance precisa conhecer 

é a diferença entre alcance e engajamento. 

Não necessariamente uma postagem tem um 

bom alcance naturalmente, ou seja, 

orgânico. Dessa forma, o impulsionamento 

é capaz de gerar maior alcance, com o 

pagamento desta publicidade. Assim, a 

propaganda aparecerá nas timelines de 

eleitores, mas não necessariamente 

estarão engajados. É considerado 

engajamento orgânico quando o usuário 

reage a uma publicação (curte, 

compartilha, comenta), de forma gratuita. 

Comentários, neste caso, têm poder maior 

do que curtidas. De acordo com Wesler 

(2018), não é o volume de publicações que 

alavanca uma página (e desta forma o 

produto que ela pretende vender) e sim o 

melhor conteúdo, aquele que atraia 

leitura e reação. Vídeos são uma boa forma 

de engajar, mas também não podem ser 

longos ou chatos (WESLLER, 2018). Lives  

transmissões ao vivo - são bem-vindas, 

assim como segmentação de público. É 

preciso conhecer dia e hora em que seu 

público mais olha a rede social. Desta 

forma, o marketing digital fornece uma 

série de detalhes para quem quer investir 

neste tipo de publicidade, através de 

experiências vividas pelos anunciantes. O 

que pode mudar a cada decisão de troca de 

algoritmos ou outra ferramenta, por parte 

dos desenvolvedores. Todas essas 

estratégias só terão efeito se o perfil 
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conseguir alcançar um bom número de 

seguidores (followers), que ajudam no 

engajamento não pago (orgânico). 

Para as interações pela internet, é 

estruturais, uma rede social possui 

alguns características próprias como a 

tendência à grupabilidade e os buracos 

2015). É em função dessa característica 

de grupabilidade que a informação 

compartilhada acaba sendo homogênea e até 

redundante, de acordo com as autoras. 

Desta forma, a rede social depende das 

conexões para dar visibilidade ou 

relevância de um determinado tema 

(RECUERO, ZAGO E SOARES, 2017). 

Considerações finais 

O objetivo deste trabalho foi fazer 

um levantamento bibliográfico do uso das 

redes sociais em campanha e as 

possibilidades previstas em lei, assim 

como abordar as ferramentas do marketing 

digital para compreender como deve se dar, 

no Brasil, as estratégias de publicidade 

das campanhas na internet neste ano de 

2018. 

Não distante das estratégias de 

comunicação de produtos ou organizações, 

candidatos ocupam os espaços de 

propaganda para se aproximar dos 

eleitores. Desta forma, é esperado que 

aproveitem o direito de poder pagar para 

ter suas postagens visualizadas por um 

número maior de eleitores 

O uso de redes sociais para a 

comunicação política é objeto bem 

explorado em pesquisas tanto do campo da 

Comunicação como da Ciência Política, 

alguns desses trabalhos citados neste 

artigo.  

O que se discute como novidade é a 

possibilidade de pagar postagens para 

serem recebidas em perfis de usuários de 

redes sociais, o que até o pleito passado 

era proibido e com previsão de multa.  

Se associada às ferramentas de 

marketing digital, pode-se prever que, 

mesmo com a possibilidade de 

impulsionamento de postagens de 

candidatos a cargos eletivos, ainda terá 

mais vantagens aquele que tiver um número 

grande de seguidores, que geram 

engajamento orgânico. Ou seja: o bom uso 

e a anterior visibilidade nas redes 

sociais deve surtir mais efeito do que a 

possibilidade de impulsionamento. Além 

desta, outra hipótese inicial de pesquisa 

é de que o investimento neste tipo de 

publicidade por parte de candidatos com 

menos visibilidade deve ser muito alto 

para compensar o pouco engajamento no 

perfil, o que torna essa novidade na lei 

mais um item de desigualdade nos recursos 

de campanha. Ou seja, aparecerá mais quem 

tiver mais dinheiro na campanha. 

A pesquisa não é conclusiva, pois a 

coleta de informações dar-se-á ao longo 

de 2018, pelo grupo de pesquisadores do 

projeto do grupo de pesquisa Elites, 

Instituições e Comunicação Política da 

Uninter. 
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Resumo: Com o governo imposto de Michel Temer 
(MDB/SP), em setembro de 2016, ocorre, às pressas, 
a reforma da radiodifusão pública brasileira com a 
MP 744/2016, alterando a Lei nº 11.652/2008 de 
criação da Empresa Brasil de Comunicação. A 
Empresa, é gestora, em âmbito federal, do sistema 
de comunicação pública federal, criada a partir do 
princípio de complementaridade da radiodifusão 
privada, pública e estatal, de acordo com o artigo 
223 da Constituição Federal de 1988. O presente 
artigo apresenta as discussões realizadas pela 
Comissão Mista da Câmara e do Senado sobre a EBC, 
de setembro a dezembro de 2016, e o entendimento 
do que foi aprovado sobre os princípios e objetivos 
da mídia pública no Brasil na esfera federal. Foram 
transcritas as três audiências públicas da Comissão 
Mista para instruir a matéria, que, dentre os itens 
de alteração à lei, propunha a retirada do Conselho 
Curador, cuja função, a partir de representantes 
da sociedade, era de deliberar sobre a linha 
editorial e de programação e a alteração no mandato 
de diretor-presidente da Empresa EBC. Dois pontos 
que descaracterizam o caráter público até então 
seguidos. Nessas comissões, estiveram presentes 

representantes das instituições do setor de 
audiovisual, entidades de classes, pesquisadores e 
comunicadores que alertavam sobre a gravidade das 
mudanças propostas, o que resultou num retrocesso 
do que vinha sendo trilhado nos últimos 10 anos com 
a publicação da Lei nº 13.417/2017. 

 

Palavras-chave:  Mídia Pública, Radiodifusão 
Pública; Mídia e Política; Comunicação Política. 

 

Resúmen: Con el gobierno impuesto de Michel Temer 
(MDB/SP), en septiembre de 2016, ocurre, a la 
prisa, la reforma de la radiodifusión pública 
brasileña con la MP 744/2016, alterando la Ley nº 
11.652 / 2008 de creación de la Empresa Brasil de 
Comunicación. La Empresa, es gestora, en el ámbito 
federal, del sistema de comunicación pública 
federal, creada a partir del principio de 
complementariedad de la radiodifusión privada, 
pública y estatal, de acuerdo con el artículo 223 
de la Constitución Federal de 1988. El presente 
artículo presenta las discusiones realizadas por 
la Comisión Mixta de la Cámara y el Senado sobre 
la EBC, de septiembre a diciembre de 2016, y el 
entendimiento de lo que fue aprobado sobre los 
principios y objetivos de los medios públicos en 
Brasil en la esfera federal. Se transcribieron las 
tres audiencias públicas de la Comisión Mixta para 
instruir la materia, que, entre los ítems de 
alteración a la ley, proponía la retirada del 
Consejo Curador, cuya función, a partir de 
representantes de la sociedad, era de deliberar 
sobre la línea editorial y de programación y la 
modificación del mandato de director de la Empresa 
EBC. Dos puntos que descaracterizan el carácter 
público hasta entonces seguidos. En estas 
comisiones estuvieron presentes representantes de 
las instituciones del sector audiovisual, entidades 
de clases, investigadores y comunicadores que 
advertían sobre la gravedad de los cambios 
propuestos, lo que resultó en un retroceso de lo 
que venía siendo trillado en los últimos 10 años 
con la publicación de la Ley nº 13.417 / 2017. 
 
 
Palabras clave: Medios públicos, Radiodifusión 
pública; Medios y Política; Comunicación Política. 

 

1.Introdução 

Em maio de 2016, o vice-presidente 

da República Michel Temer  MDB/SP assume 

interinamente o cargo de presidente. Uma 

das primeiras providências foi a 

exoneração do diretor-presidente da 

Empresa Brasil de Comunicação EBC, 
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Ricardo Melo. Daquele período a setembro, 

Melo tentou junto ao STF anulação de sua 

exoneração, argumentando o direito de 

permanecer no cargo, conforme a Lei de 

criação da EBC, nº 11.652/2008, que 

assegura o mandato de quatro anos ao 

diretor-presidente, buscando preservar a 

independência dos canais públicos em 

relação às mudanças do poder político, 

como afirma Cruvinel (2016).  

A autora ressalta que no Decreto n. 

6.689/2007, dos estatutos da Empresa, o 

Parágrafo Segundo do inciso II, diz que: 

"É de três anos o prazo de gestão da 

Diretoria Executiva, exceto o Diretor-

Presidente, que terá mandato de quatro 

anos, permitida a recondução". Cruvinel 

(2016), que foi a primeira presidente da 

EBC, repudiou a decisão de Michel Temer, 

pois a lei busca garantir ao sistema 

brasileiro de comunicação pública, 

protegendo seu principal gestor de 

pressões políticas que desvirtuariam sua 

finalidade. 

Assim, o novo diretor-presidente 

indicado por Temer foi o jornalista Laerte 

Rimoli, ex-coordenador de Comunicação da 

campanha do senador Aécio Neves PSDB /SP, 

durante a última corrida presidencial em 

2014, e ex-diretor de Comunicação da 

Câmara dos Deputados, durante a gestão de 

Eduardo Cunha, MDB/RJ (2015-2016). Rimoli 

passa a ocupar o cargo quando Temer assume 

definitivamente, em 31 de agosto, a 

presidência, publicando em 02 de setembro 

                                                        
20Lei  nº 13.417, de 1º de março de 2017, altera a 
Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008.  

a MP 744/2016. Esta altera a Lei nº 

11.652/2008, de criação da Empresa, 

conforme Ruiz (2017, p.04-05) alterou 

radicalmente o estatuto da EBC, com 

destaque para dois pontos: 1) a extinção 

do Conselho Curador; 2) a não garantia do 

mandato de quatro anos pra o diretor-

presidente, que agora passa a ser 

livremente nomeado e exonerado pelo 

 

A partir da MP, iniciou-se a 

condução dos trabalhos de alteração à lei. 

A pedido dos parlamentares de oposição, 

Partido dos Trabalhadores PT e do Partido 

Rede Sustentabilidade REDE, formaram-se 

as Audiências Públicas para instruir a 

matéria. Foram realizadas três delas, a 

partir de uma Comissão Mista e que 

aconteceram em novembro e dezembro de 

2106. Ressalte-se que a existência de 

Conselho Curador e o cargo do diretor-

presidente da Empresa são exatamente os 

dois pontos mais incisivos do que é a 

comunicação pública no Brasil e os mais 

polêmicos nos debates, conforme será 

mostrado.  

Após sancionada a nova Lei nº 

13.417/201720 da estrutura da EBC, a 

própria base governista, em discurso no 

plenário, fez críticas ao governo Temer 

por ter emitido vetos ao texto da lei, 

tornando a EBC uma empresa de comunicação 

estatal.  
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2. Estruturação e reestruturação 

da EBC 

Com base nos princípios e objetivos 

dos serviços de radiodifusão pública 

federal, explorados pelo Poder Executivo, 

a Empresa Brasil de Comunicação  EBC S/A 

foi criada por Medida Provisória em 2007, 

e passou a ser aprovada na forma da Lei 

nº 11.652, de 07 de abril de 2008; na 

época, estava vinculada à Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da 

República  SECOM. 

A partir da nova Lei, nº 

13.417/2017, a Empresa passa para a 

Secretaria-Geral da Presidência da 

República e será administrada por um 

Conselho de Administração  CONSAD e por 

uma Diretoria Executiva. A empresa conta, 

em sua composição, com um Conselho Fiscal 

e um Comitê Editorial e de Programação, 

órgão técnico de participação 

institucionalizada da sociedade, de 

natureza consultiva e deliberativa (site 

EBC). 

A EBC foi pensada tendo como base 

jurídica o artigo 223 da Constituição 

Federal Brasileira, de 198821, Capítulo V, 

Da comunicação Social, que contempla o 

princípio de complementaridade do sistema 

de comunicação:  

Art. 223- Compete ao Poder 
Executivo outorgar e renovar 
concessão, permissão e autorização 
para o serviço de radiodifusão 
sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da 

                                                        
21 Seção II, Título VIII - Da ordem social, Capítulo 

III -  Da Educação, da Cultura e do Desporto, 
Capítulo V, Da Comunicação Social, Artigo 223. 

complementaridade dos sistemas 
privado, público e estatal. 

 

Fazem parte da EBC: TV Brasil, TV 

Brasil Internacional, Agência Brasil, e 

gerência, mais oito emissoras de rádios, 

administrando parte da história da 

radiodifusão no Brasil. São as rádios: 1) 

Nacional AM do Rio de Janeiro, de 1936, 

com programação plural; 2) Nacional FM 

Brasília, de 1976, com noticiários e 

cultura;  3) Nacional AM Brasília, de 

1958, de utilidade pública; 4) Nacional 

da Amazônia, de 1977, que integra a região 

com o país; 5) Nacional do Alto Solimões, 

de 2006, na região da Tríplice Fronteira 

 Brasil, Colômbia e Peru; 6) MEC FM Rio 

de Janeiro, de 1953, com música clássica 

e vanguarda; 7) MEC AM Rio de Janeiro, de 

1923, educação e cultura brasileiras; e 

8) MEC AM Brasília que retransmite a 

programação da Rádio MEC FM do Rio de 

Janeiro (site da EBC). 

A Empresa também presta serviços de 

comunicação governamental para os canais 

TV NBR e o programa de rádio a Voz do 

Brasil, e é responsável por administrar a 

Rede Nacional de Comunicação Pública  

RNCP (site da EBC). 

Dentre esses sistemas de 

comunicação e suas estruturas 

comunicacionais, a EBC herdou a antiga 

Radiobrás, emissoras de televisão e de 

rádio, e a Agência Brasil  com a TVE 
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carioca controlada pela Fundação Roquete 

Pinto que, além da TV, contava com a Rádio 

MEC e a TVE-Maranhão (RUIZ, 2017).  

A mídia pública brasileira, de 

acordo com CARVALHO (2016), tem 

movimentado o meio acadêmico, 

impulsionado pelas iniciativas em esferas 

governamentais, da sociedade civil ou 

mesmo acadêmica. A iniciativa de governos 

estaduais foi a criação da Associação 

Brasileira das Emissoras Públicas, 

Educativas e Culturais ABEPEC   em 1998. 

Um ano depois, foi constituída a Rede 

emissoras públicas que operam 

exclusivamente a radiodifusão de conteúdo 

de natureza educativa.  Em 2006/2007, 

houve a realização do Fórum Nacional de 

TVs Públicas, organizado pelo Ministério 

da Cultura, no qual o governo federal 

constitui uma rede nacional pública que 

tem como principal motor a Empresa Brasil 

de Comunicação (Carvalho, 2016, p.144-

145). 

O autor aponta algumas organizações 

ligadas à democratização dos meios de 

comunicação, nos últimos anos,  como o 

Fórum Nacional de Democratização da 

Comunicação  FNDC, os profissionais 

ligados à Associação Brasileira de 

Pesquisadores em Jornalismo  SBPJor, os 

trabalhos acadêmicos do Coletivo 

INTERVOZES, a Universidade de Brasília e 

a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, e de pós-graduação em 

comunicação que criaram o Observatório da 

Radiodifusão Pública na América Latina, 

com foco na situação brasileira. (idem) 

Na lista de entidades envolvidas na 

temática da comunicação pública, 

ressalta-se o Observatório da Comunicação 

Pública  OBCOMP, ligado à Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. E, 

recentemente, a Faculdade de Comunicação 

da UNB e Grupo de Trabalho Políticas 

Estratégias de Comunicação da INTERCOM 

inéditas com pesquisadores e 

especialistas do Brasil que discutem 

desafios e práticas da comunicação 

pública brasileira. 

A chamada para a elaboração do livro 
ocorreu após uma série de medidas 
do governo federal que 
enfraqueceram a comunicação pública 
no país, ocorridas após o 
afastamento da presidenta Dilma 
Rousseff e da posse de Michel Temer. 
Segundo os organizadores, é papel 
da Academia "manter o vigor das 
pesquisas, dos debates, da disputa 
pela categoria Comunicação Pública. 
(Site da OBCOMP) 

 

Sobre sistemas públicos de 

comunicação, há uma diversidade de 

definições, caracterizações e abordagens 

para o segmento. Na literatura sobre o 

tema, os conceitos tomam como objeto tanto 

o serviço quanto o sistema. Para 

estabelecer um quadro amplo, o autor 

enfatiza, para efeito prático, a acepção 

sintetizadora das diversas expressões, 

(2009, p. 25-6).  

O Brasil teve como marco do 

nascimento, continua Valente (2009, p. 



 

64 
 

42-44), de sua radiodifusão, a Rádio 

Nacional do Rio de Janeiro, de 1936. O 

segundo grande marco foi a aprovação da 

Constituição Federal de 1988, artigo 223, 

ao estabelecer que, para se conceder 

outorgas, deve-se observar a 

complementaridade dos sistemas públicos, 

estatal e privado  ou seja, seria um 

sistema público diferenciado tanto do 

privado quanto do estatal.  

O terceiro grande marco foi a EBC, 

Criada pela Lei nº 11.652/2008, faz menção 

ao artigo 223 da Constituição Federal de 

os princípios e objetivos dos serviços de 

radiodifusão pública explorados pelo 

Poder Executivo ou outorgados a entidades 

de sua administração direta e autoriza o 

Poder Executivo a constituir a Empresa 

Brasil de Comunicação  

apud VALENTE, 2009, p. 44). 

A respeito da criação da EBC, o 

da EBC e de seu serviço televisivo, a TV 

Brasil, significou uma tentativa de 

superação do passado de atrelamento dos 

canais públicos aos governos e 

autoridades para apontar na direção da 

construção de iniciativas efetivamente 

 

Para Bucci, o advento da EBC 

impulsionou e qualificou o debate sobre a 

cultura de comunicação pública não 

governamental, apesar da Empresa estar 

sob o jugo do Planalto. Assim as 

prerrogativas poderão ser acionadas, o 

que afeta o esforço de criar e manter a 

independência editorial, afirma Bucci 

(2015, p. 114).   

É o caso do CONSAD, segundo o autor 

(idem, p. 144-5), que está na estrutura 

organizacional da EBC, com o poder, de 

fato, elege  e destitui, se assim o 

decidir  os seis diretores da empresa. O 

diretor-presidente e o diretor-geral, por 

sua vez, são escolhidos pelo presidente 

da República. Como os cinco membros do 

CONSAD são indicados pelo Poder Executivo 

(ministérios ou pelo próprio presidente 

da República), e não há possibilidade de 

decisões que contrariem as diretrizes dos 

ministros e do presidente da República. 

Na análise de Bucci (2015) o 

Conselho Curador é diferente, não 

existindo na velha Radiobrás. Isso 

representou um avanço de grande 

envergadura. Embora designado pelo 

presidente da República, as funções do 

Conselho são mais consultivas, o que traz 

um arejamento. O Conselho tem poder para, 

por deliberação da maioria absoluta de 

seus membros, emitir voto de desconfiança 

à diretoria ou a um de seus diretores, o 

que é, na visão do autor, um alento. A 

segunda advertência resultará, 

necessariamente, em afastamento do 

diretor e toda a diretoria.  

Um erro para Bucci (2015, p. 115-6) 

foi manter a EBC com vínculo funcional da 

estatal com a Secom, que tem status de 

ministério (na atual Secretaria Geral da 

Presidência da República). A disposição 

do governo era construir um grupo de 
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emissoras verdadeiramente públicas e não 

mais um aparato de propaganda oficial; a 

EBC deveria estar vinculada ao Ministério 

da Cultura  MinC, lógica natural em 

vários países, devido à afinidade com o 

escopo de atividades culturais.  

Outra crítica de Bucci (2016, p. 

116-7) é que a Secom tem a prerrogativa 

de indicar o presidente do CONSAD da EBC, 

autoridade que zela pela boa imagem do 

presidente da República, o que, na visão 

do autor, contamina as relações com a EBC. 

A Secom também contrata e supervisiona a 

veiculação da publicidade oficial do 

governo, sendo um ente anunciante e também 

responsável por centralizar as atividades 

da EBC; a Secom é anunciante e 

radiodifusora, o que pode acarretar 

conflitos de interesses. E questiona: 

sendo a Secom assessora da presidência da 

República, como irá atuar na 

centralização de um complexo de emissoras 

que se pretende público (não estatal).  

3. Reuniões da Comissão Mista 

para a transição regressiva  

Após a publicação da MP 744 no 

Diário Oficial da União  DOU, em 02 de 

setembro de 2016, iniciam-se no Senado a 

tramitação da matéria e o processo de 

designação da Comissão Mista.  

Em 22 de novembro, na 2a. Reunião da 

Comissão Mista, foi aprovado o Plano de 

Trabalho, da MP 744/2016, tendo como 

relator o senador Lasier Marins, do 

Partido Social Democrático PSD/RS. Nesse  

Plano,  incluiu-se proposta de realização 

de três audiências públicas, dando 

sequência às discussões e votações da MP, 

estendendo-se até o início de dezembro.  

Foi incluído também convite a 

autoridades políticas do governo Temer, 

membros de entidades do setor 

audiovisual, jornalistas, professores e 

pesquisadores da área de comunicação, 

membros do conselho curador da EBC. 

A seguir, descrição, análise e 

depoimentos dos integrantes das três 

audiências públicas ocorridas   nos dias 

24 e 29 de novembro e 08 de dezembro de 

2016 e, transmitidas pela TV Senado. 

3. 1 Primeira Audiência Pública  

24 de novembro de 2016 

 Foi marcada pelo debate entre 

Ricardo Melo, o ex-presidente da EBC, e 

Laerte Rimoli, atual diretor-presidente, 

bem como com o relator da comissão. Rimoli 

inicia a fala criticando a gestão anterior 

no uso dos recursos financeiros:  

[...]Baixou em R$ 38 milhões um 
déficit de R$ 94 milhões. O Conselho 
Curador interferia na Administração 
da Empresa e não cuidava da 
programação. [...] Estão fazendo 
PDV, 1/3 de 2.150 funcionários 
concursados e mais 420 de livre 
provimento, esperamos aderir. [...] 
uma manipulação interna, 
petulância. A EBC estava entregue a 
um grupo político, vou entregar ao 
telespectador. [...] quero devolver 
o status de Empresa de Comunicação 
Pública, a Rede Pública, rede que 
foi esfacelada. 

 

Em sua fala, Melo argumenta sobre 

os recursos financeiros, quando a Empresa 
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deveria utilizar-se do FISTEL22. E retoma 

o princípio da comunicação pública a ser 

exercido pela sociedade, com a existência 

do Conselho Curador; porém, segundo ele, 

vive-se um retrocesso, 

[...] A partir do momento que você 
exclui, elimina, desmantela o 
Conselho Curador, [...] você esta 
destruindo o alicerce fundamental 
de uma empresa que se pretende 
comunicação pública. [...] isso não 
implica que a EBC não tenha 
problemas.  
[...] é uma farsa dizer que a EBC é 
deficitária. Ela foi criada com 
base num fundo que não foi um novo 
imposto mas uma parte do FISTEL. 
Esse fundo foi contestado pelas 
operadoras, mas ele já monta um 
depósito judicial na casa dos dois 
bilhões que estão retido porque 
esta sendo contestado na justiça. 

 
Na sequência, o relator senador 

Martins interpela Rimoli sobre 

experiência profissional, estrutura da 

EBC, necessidade de funcionários, a 

audiência da TV Brasil e folha de 

pagamento. Sobre a programação e se a EBC 

está entregue a um grupo político-

partidário; se na, gestão de Rimoli, não 

mudaria de lado, 

O [modelo] atual tem um complexo bem 
montado de comunicação, 
profissionais de qualidade. O 
Conselho Curador estava deturpado, 
não agia como tal. Sugiro que possa 
surgir um que cuide de programação 
e não de invadir a administração, 
não de ajudar o rombo da empresa que 
já é grande. [...] Houve uma 
inibição de massa de trabalhadores 
da EBC, [...] gastou recursos 
escolhidos devida a afinidade com o 
governo do PT. [...] A produção 

                                                        
22 Fundo de Fiscalização das Telecomunicação, Lei 
nº 5.070/66, destina a custear as despesas 
realizadas pelo governo federal no exercício da 
fiscalização das telecomunicações e o 
desenvolvimento de novos meios e técnicas para o 
exercício dessa fiscalização.  

independente vem da ACERP [...], 
material de produção da grade que 
não temos controle, que é 
irregular, é objeto de auditoria 
interna. [...]  

 

O relator interpela sobre o papel 

do Conselho Curador: a programação 

dependia mais do Conselho Curador do que 

dos jornalistas? 

[O Conselho Curador] Formado por 22 
pessoas, [...] com chamamento 
público, com gasto médio de 1 milhão 
de reais [...]. A (ex)-presidenta 
Rita Freire, só naquele período de 
janeiro a maio [2016], gastou R$ 43 
mil reais em viagens para fazer o 

que estar representada, mas de uma 
forma que ela não interfira na 
administração, uma ação entre 
amigos. [...] O Estatuto da EBC, que 
propunha um Conselho Curado 
representante da sociedade civil, e 
esse se desvirtuou, passou a servir 
uma causa política. [...] pela lei 
a grade de programação da TV Brasil, 
que é o carro-chefe da EBC, só 
poderia rodar se aprovada pelo 
Conselho com muito poder para 
decidir sobre a programação. [...] 
O Conselho de notáveis, de 
orientação de partido único [PT], 
não há diversidade de opiniões. 

 

Ainda, questiona sobre a audiência 

da TV Brasil, e qual o órgão mais 

eficiente do grupo da EBC, e sobre o 

orçamento; percentual da folha e o que 

substitui o Conselho Curador, e o 

presidente da empresa submetido à 

sabatina do Senado, 
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[...] A concepção romântica da TV 
pública, da EBC ela não se 
concretizou na prática. O 
percentual da folha quase 65%. 
Sobre o Conselho Curador, que surja 
um conselho consultivo de 
programação mais consequente, que 
não seja um coletivo, com 
pensamento único, menos gente, até 
pela situação da empresa, que gasta 
com o Conselho R$ 1 milhão por mês 
[...]. 
[...] A EBC foi a ponta de lança da 
disputa política. Um presidente da 
república que tem uma empresa 
estatal e não pode nomear o 
presidente. Isso é um pouco 
esquisito. [...] Concebida para ser 
pública, não tem o aporte 
necessário para ter independência. 
[...]  

 

O senador Lasier encerra as 

perguntas, arguindo que ouviram que a EBC 

estava muito aparelhada, com custos 

altos, concursos desnecessários, altos 

salários, sem correspondente audiência do 

carro-chefe que é a TV Brasil. Nesse 

momento, Melo faz novamente uma fala, 

 [...] Não estou de acordo, que a 
empresa era simplesmente um 
aparelho do governo. 50% dos 
funcionários da EBC quando criada 
eram concursadas. Hoje 95% 
são.[...] durante o impeachment da 
Dilma, diferente de outras épocas, 
foi ouvir vozes de setores da 
sociedade que não tem voz na mídia 
monopolizada. [...] a gente 
convidou todo o leque político 
ideológico existente no país, não 
aceitaram para para não legitimar a 
existência da TV Brasil enquanto 
uma emissora pública que abriu 
espaço para a diversidade, 
pluralidade e as mais diferentes 
correntes ideológicas do país 
[...]. 
A questão do déficit de R$ 94 
milhões, isso é uma falácia! 
[interrompido por Rimoli]  
Posso falar? Era uma projeção feita 
no início do ano, daquilo que seria 
ideal para gente desenvolver a 
programação, renovar os 

equipamentos, investir em formação 
de pessoal e tudo mais. [...] as 
coisas precisam ser colocadas no 
lugar. A gente tem gastos que 
poderiam ter sido acordados. 

 

O senador interpela Melo: quantos 

meses ficou na EBC; se a TV Brasil vinha 

cumprindo as finalidades para as quais foi 

criada, a programação de melhor 

audiência; uma empresa com custos grandes 

para as finanças públicas; e se o Conselho 

Curador funcionava, se o presidente tinha 

que se submeter muito. 

Entrei como diretor de 
jornalismo em agosto de 2015, 
maio de 2016 presidente. Fui 
afastado, o STF me reconduziu ao 
cargo, fui afastado e 
reconduzido em edição extra do 
Diário Oficial da União DOU, 06 
de outubro, 05 meses como 
presidente [...] 
A gente não pode medir os critérios 
de audiência da TV Brasil 
comparando com os critérios de 
audiência que é o principal meio 
medido da TV comercial [...]. o 
IBOPE [...] tem um sistema de 
medição voltado para o mercado 
publicitário. [...] foi feito 
pesquisa na época do Franklin e 
Cruvinel [...] medir audiência da 
TV Brasil, onde o IBOPE não chega, 
parabólica, grotões, nordeste. E 
era de cerca de 3 a 4 pontos. [...] 
[...] A TV Brasil, a concepção dela 
era uma TV pública independente do 
governo federal [...] . O conselho 
curador é essencial se você quer ter 
uma TV pública. [...] As eleições 
nunca foi muito clara, não tinha 
critérios claros para eleição de 
seus membros. [...] o papel 
fundamental do conselho era zelar 
pela programação. [...] Você 
propunha uma grade e submetia ao 
Conselho que dava opiniões, votava, 
fixa linhas gerais, uma coisa 
necessária. 

 

Uma questão posta pelo relator: 
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Três coisas sobre a EBC: 1. o 
Conselho Curador: se você não tem 
um órgão representante da sociedade 
que dê as diretrizes gerais, ela 
passa a responder aos governos de 
plantão.[...] 2. o presidente ter 
mandato fixo, independente do 
governo de  plantão; 3. e essa 
proposta de ser sabatinado pelo 
congresso, como o presidente da 
ANATEL, BNDES é uma ótima proposta, 
mais legitimidade.[...]  

 

3.2  Segunda Audiência Pública  

29 de novembro de 2016 

Compõem o debate o relator da 

comissão, senador Martins PDT/RS, a 

relatora deputada federal Angela Albino 

PCdoB/SC e o vice-presidente da comissão, 

senador Paulo Rocha PT/PA. 

A audiência foi presidida por Ságuas 

Moraes PT/MT e teve a participação de 

Tereza Cruvinel, jornalista e ex-

presidente da EBC,  Rita Freire, ex-

presidente do Conselho Curador da EBC, 

destruída pela MP 477/2016, Venâncio 

Lima, jornalista, sociólogo e professor 

titular de Ciência Política e Comunicação 

da UnB, Miguel Ângelo Cançado, presidente 

do Conselho de Comunicação Social do 

Congresso Nacional, Akemi Nitahara, 

representante dos funcionários da EBC, 

Renata Miele, jornalista e coordenadora 

do Fórum Nacional  pela Democratização da 

Comunicação  FNDE,  e representantes das 

emissoras públicas; Gilberto Rios  

representante da Associação Brasileira 

das Emissora Públicas, Educativas e 

Culturais  ABEPEC, e Raúl Zibechi,  

representante dos Movimentos Sociais. 

A audiência se inicia com a fala 

Rios, da ABEPEC, que argumenta sobre a 

importância do Conselho Curador e sobre o 

FISTEL : 

Não existe uma comunicação pública 
sem um conselho. [...] somos pela 
manutenção do conselho, como ele 
esta operando ou não é uma outra 
discussão. [...] já que estamos 
falando da reestruturação da EBC, 
não podemos rasgar três coisas, da 
luta da sociedade brasileira: o 1o. 
e 2o. Fóruns de Televisão Pública, 
e por fim a I Conferência de 
Comunicação Pública (2015), a 
sociedade brasileira discutiu o 
modelo da EBC, não surgiu na cabeça 
de meia dúzia de pensantes, surgiu 
no conjunto de discussão da 
sociedade.  [...] o que faltou no 
governo anterior foi vontade 
politica de resolver diversas 
questões, como o embrolho do 
FISTEL. [...] vamos chamar 
novamente a sociedade, abrir 
audiência pública para discutir 
esse processo. 

 

Na sequência, Nitahara ressalta a 

importância dos 10 anos de debates do 

entendimento do que é comunicação 

pública. Assim, ela cita o ano de  2007 

com o II Fórum Nacional de TVs Públicas e 

a Carta de Brasília, bem como o Seminário 

Modelo Institucional da EBC, de agosto de 

2015, sobre diagnóstico da Empresa, 

ressaltando o acesso dos serviços de 

comunicação e informação à população. A 

proposta de destituição do Conselho 

Curador, tira a autonomia da TV, bem como 

ela, critica o fato de a EBC, na atual 

gestão, estar ligada à Casa Civil. 

Portanto, há necessidade de maior 

participação na escolha da presidência. 

Na sequência, a fala de Mieli, 
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coordenadora geral do FNDC, reforçando os 

debates sobre comunicação pública e a 

Constituição de 1988: 

O artigo 223 da Constituição 
Brasileira, não foram 
regulamentados pelo Congresso. 
[...] A lei que criou a EBC é um dos 
poucos instrumentos de 
regulamentação do artigo 223, uma 
conquista histórica, [...] a 
garantia de espaços e a existência 
de comunicação pública, pujante e 
fortalecida. É um dos parâmetros de 
vários organismos internacionais 
para medir inclusive a democracia 
nos países, como a OEA, ONU, UNESCO, 
indicador de boas práticas na 
comunicação. 
A MP 744/2016 descaracteriza a EBC: 
1o. o mandato do diretor presidente 
não coincida com o presidente da 
república; 2o.CONSAD, com a presença 
massiva do executivo, ausência do 
Conselho Curador. 

 

 

Em sua fala, Cruvinal, primeira 

diretora-presidente da EBC (2007-2011), 

reforça a trajetória histórica da EBC, a 

partir da Lei nº 11.650/2008, e que esta 

foi produto de amplo debate, a partir dos 

três sistemas, e que o próprio Michel 

Temer votou a favor da devida lei. 

 [...] Esse sistema público tem 08 
anos, a lei tem falhas, não da forma 
que o governo fez: gestores, 
conselho instinto, distorcendo a 
natureza pública da EBC. 
Aprimoramento da lei da EBC, mas não 
desta forma. Incongruência da MP, 
lei ambígua, não tem lógica 
transformar a Empresa numa agência 
de comunicação governamental 
subordinada ao palácio. 
Restabelecer o Conselho Curador, o 
Editorial. 

 

Freire, ex-presidente do 

Conselho Curador, comentou o 

momento histórico que a atual 

gestão está fazendo com a EBC, e 

de como atuava o Conselho Curador, 

O Ministro da Secretaria de 
governo, Geddel Vieira, pediu o 
fechamento da EBC. [...] O Conselho 
Curador tem reunião ordinária a 
cada dois meses e extraordinária em 
emergência. É uma ilegalidade do 
presidente da república não olhando 
pela lei. [...] houve encontro das 
mídias públicas no Rio de Janeiro, 
de 2015, pelo direito da sociedade 
ter uma comunicação pública, pelo 
direito da juventude brasileira 
exercitar a comunicação pública sem 
submete-la aos interesses de 
mercado [...]. 

 

Lima, ex-membro do Conselho 

Curador, alega a necessidade da formação 

plural nos meios de comunicação, bem como 

a inconstitucionalidade da MP 477 e a 

ausência da regulação do Capítulo V, Da 

Comunicação Social, artigo 220, da 

Constituição de 1988: 

A MP 477 torna a comunicação pública 
em estatal.[...] [Ela] é 
inconstitucional, destruir a 
experiência de comunicação pública, 
o que está em jogo a formação da 
opinião pública, o meio de 
comunicação, sua pluralidade, 
diversidade na formação, 
competência cívica. Para a opinião 
pública é necessário opções 
pluricêntricas dos meios de 
comunicação. 
 [...] a comunicação pública falta 
condições históricas, um equívoco 
grave, a lógica da comunicação 
privada na pública, como custos e 
audiência. Ela [comunicação 
pública] é um serviço público, 
atende outros interesses, coisas 
distintas, é complemento. 
Interesses de diversidade e 
pluralidade, formar a opinião 
pública. 
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Finalizada a fala dos convidados 

notórios, inicia-se o processo de 

perguntas feitas pelo relator senador 

Martins, endereçadas a cada convidado, 

que indagam sobre a eficiência do Conselho 

Curador, o órgão mais bem-sucedido da EBC, 

a ideia de sabatinar o presidente da EBC 

no Congresso, se é racional um conselho 

editorial e de programação, medição de 

audiência, o porquê de empresas 

terceirizadas quando a EBC tem 2.500 

funcionários, qual a participação do 

Conselho Curador nas gestões, entre 

outras questões 

O senador Rocha faz uma 

interferência comparando as duas 

audiências, alegando que nelas o senhor 

Rimoli baixou o nível, pois a conquista 

de diversidade na radiodifusão é 

importante, o acesso à informação é um 

direito humano. [...] e defende o 

presidente e o Conselho Curador. 

A deputada Albino, é a primeira a 

fazer a defesa da comunicação pública, e 

alega a situação do recurso financeiro. 

[...] Fiquei preocupada com atual 
presidente que não entende não ser 
nomeado pelo presidente. É porque 
não entende o caráter de seu cargo, 
que não é comunicação estatal. 
[...] Nomes passaram por aqui 
Claudio Lemos, Beluzzo, Maria da 
Penha, Vagner Tizzo, Willian 
Bonner, Delfin Neto, me parece 
revanchismo.[...] o mais grave é 
ruptura do Pacto de 1988 , da 
Constituição. A MP, estamos 
desconstitucionalizando a 
comunicação pública no Brasil.[...] 
uma das condições que teve que ser 
aprovar a EBC foi o Conselho 
Curador, para não virar a TV do 
Lula, o pensamento da época.  

 [...] nós não temos ainda um 
comunicação pública no Brasil, esta 
se construindo e a MP destrói o 
pouco que se construí ao invés de 
corrigirmos, a comissão tem que ser 
corajosa para fazer.   

 

Lima argumenta sobre a 

possibilidade de haver a sabatina a ser 

feita ao presidente da EBC no senado, 

aperfeiçoa, mas que a presidência não 

coincida com a do presidente da República, 

e que o Conselho Curador na sua eficiência 

 

do Conselho Curador deve ser 

questiona o IBOPE. Diz que é necessário 

saber medir a audiência; é necessário 

tempo de maturação para chegar à 

audiência. 

Para Cruvinel, senador Lasier 

pergunta: 

participação na minha gestão e a forma de 

 

Conselho Curador que é para cuidar 
de programação e linha editorial 
com poderes efetivos. É adequado 
sim no sistema público de 
comunicação! Conselho Curador é de 
programação. [...] Consad é 
infraestrutura, recurso, contratos. 
Conselho Curador é observar o 
conteúdo, recolhe da sociedade e 
via Ouvidoria, via audiência 
pública com a sociedade, aquilo que 
ela gostaria de encontrar da TV 
pública, ou na rádio ou na agência 
de notícias. Proponho outra forma 
de compor o Conselho e não extinguí-
lo. [...] Conselho por consulta 
pública [...] mas ele tem que 
existir, ter o poder de censura. 
[...] O conselho interage com a 
presidência executiva, com a 
sociedade. 
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Para Rios, representante da ABEPEC, 

defende que o presidente saia da sociedade 

e tenha sabatina. A EBC é a maior janela 

de produção independente. 

Para Miele, na defesa do Conselho 

Curador: 

[...] Nós do FNDC, fazíamos 
críticas aos mecanismo de 
participação social. Tem que ter 
processo de representação. [...] 
Cuidado para não se tornar auto-
indicável, mas mecanismos de 
participação da sociedade,. O 
conceito de audiência do mercado 
não serve para a TV pública, não é 
suficiente para quantificar e 
qualificar para a relevância e a 
contribuição que uma comunicação 
pública precisa ter para a prática 
democrática. 

 

3. 3 Terceira Audiência Pública  

08 de dezembro de 2016 

O senador Lasier inicia propondo a 

separação do Comitê de Gestão do Comitê 

de Conteúdos. O Conselho Curador não 

estava atingindo plenamente seus 

de Administração da Gerência, 

Financiamento e Estrutura, o que 

precisamos é um Comitê para criação do 

conteúdo, do editorial e da programação, 

este é o objetivo que pretendemos com os 

 

O primeiro parlamentar a falar é o 

senador Rocha, e relata o conteúdo da 

carta enviada pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos, da 

Organização dos Estados Americanos OEA à 

Secretária de Direitos Humanos do Brasil, 

Flávia Piovesan, destinada ao Senado 

Federal; uma comunicação específica à MP 

regras [...] com a experiência de estado 

democrático. A MP 744/2016, relatoria do 

senador Lasier, retrocede em algumas 

coisas fundamentais, coloca em risco o 

 

Momento em que o senador Lasier 

argumenta: 

O que o senhor propõe agora poderia 
ter acontecido nas últimas gestões. 
Tivemos até agora uma empresa de 
pouquíssimos resultados, inflada de 
funcionários, [...] traço quase 
zero, principalmente o carro-chefe 
que era a TV Brasil.[...] estamos 
propondo um Comitê Editorial e de 
Programação  que vai se voltar para 
a essência dessa empresa que é a 
comunicação social, desvinculada da 
administração. [...]  

 

 

A deputada Albino aborda a distinção 

de comunicação comercial, estatal [...]  

[...] A comunicação pública que 
visa ter expressão popular não a 
lógica do lucro, nem para o governo, 
esse é o espírito da comunicação 
pública! [...] Destaco uma fala que 
muito me angustia, quanto à 
audiência. Esse é a mesma coisa que 
medir a lucratividade do posto de 
saúde, da escola pública. É outra 
lógica da comunicação privada para 
a pública. [...] Peço a Va. Exa. Que 
reconsidere que as representações 
de segmentos que vão para o comitê 
de programação pudessem ser 
escolhidos mediante chamamento 
público, e como toda lei que uma 
instância plural, que tivéssemos 
regulamento específico sobre a 
composição do 1o. Comitê. 

 

Em seguida, o senador faz leitura 

das propostas sobre a audiência da EBC, 
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mediante a construção de indicadores e 

objetivos consentâneos à natureza da 

radiodifusão pública, a ser realizada em 

um ano pelo Comitê (Editorial e de 

Programação). E sobre o 1o. Comitê:  

Evidentemente o regulamento será o 
presidente da república. [...] o 
chamamento público de difícil 
concretização, usa a Internet que o 
resultado é imprevisível. Já não 
deu certo na gestão dos 10 anos da 
empresa. E feito o 1o. Regulamento 
o Comitê entrará em ação, ajudará a 
melhorar, e dirá como os cursos de 
Comunicação Social, que tem uma 
associação, essa aponta 3 nomes, 
lista tríplice, o presidente vai 
pinçar um nome deste para compor o 
Comitê, fora isso é muito difícil. 

 

4. Votação de reestruturação da 

EBC decorrente das audiências 

Com o encerramento dos trabalhos da 

Comissão Mista do Senado, no dia 15 de 

dezembro de 2016, o texto oficial é 

remetido ao Senado para sanção. Ao 

retornar os trabalhos do Senado, em 

fevereiro de 2017, no dia 7 precisamente, 

ocorre a votação para a aprovação das 

alterações na Lei nº 11.652/2008. No dia 

8 de fevereiro, é publicada no Diário 

Oficial do Senado Federal. E, no dia 2 de 

março, é sancionada a Lei que altera a 

estrutura da EBC. 

Porém, no dia 10 de março de 2017, 

em Sessão Plenária do Senado Federal, o 

senador Martins defende a derrubada dos 

vetos impostos a nova Lei da EBC. 

Justamente as propostas encaminhadas pelo 

próprio senador Lasier em relação ao 

Comitê Editorial e de Programação, em 

substituição ao Conselho Curador e à 

proposta de sabatina ao diretor-

presidente.  

Dentre as razões do veto, em relação 

ao Conselho Curador está a justificativa, 

maior flexibilidade e eficiência de 

gestão à EBC, recomendando-se assim o veto 

ao caráter deliberativo e cogente do recém 

instituído Comitê Editorial e de 

Programação e aos dispositivos conexos." 

Em relação ao diretor-presidente 

ser sabatinado pelo Senado proposta da 

Comissão Mista, o veto expõe que: "Os 

dispositivos não se conformam com o atual 

regime jurídico das empresas estatais, 

que estabelece eleição de seu corpo 

diretivo pelo respectivo Conselho de 

Administração, bem como regula o prazo de 

gestão dos diretores, a teor da Lei nº 

13.303, de 30 de junho de 2016." 

O senador Martins argumenta tais 

e grande surpresa com os vetos apostos 

pelo presidente da República, diante das 

reuniões de trabalhos com a Comissão 

Mista, como a sabatina do diretor-

prossegue: 

[...] O pronunciamento que faço 
aqui senadores, é justamente para 
expressar contrariedade com a 
decisão do executivo, do Sr. 
Presidente da República de deixar 
de acatar as contribuições que 
todos trouxemos.[...] que o nome do 
diretor presidente fosse aprovado 
pelo Senado Federal, como já é 
previsto para cargos de agências 
reguladoras, embaixadores, 
presidente do Banco Central. [...] 
Pois não deu!  
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O senador frisou o que já vinha 

sendo alertado pela Comissão Mista sobre 

a eliminação do Conselho Curador e o cargo 

de diretor-presidente:   

A nossa proposta qual foi? Criação 
de um Comitê Editorial e de 
Programação de caráter consultivo e 
deliberativo. [...] composto por 
membros indicados por entidades 
representativas [...] assegurar que 
a programação proposta pela 
diretoria da EBC cumprisse os 
principais objetivos da comunicação 
pública. [...]a nova lei resulta a 
existência de um Comitê meramente 
figurativo. [...] dá carta branca a 
diretoria da Empresa [..] sem 
qualquer participação da sociedade 
civil. [...] Volta-se a 
caracterização da EBC como uma 
empresa dedicada à comunicação 
estatal, e não mais [fala 3x] a 
comunicação pública. Temos que por 
fim ao falso entendimento de que a 
coisa pública é necessariamente do 
governo. Não é isso!! E cumprir o 
mandato previsto no caput do art. 
223 da Constituição Federal que 
prevê a complementaridade entre os 
sistemas privado, público e estatal 
de comunicação.  

 

Considerações Finais 

Desde a Constituição de 1988, houve 

um crescimento de entidades da 

comunicação preocupadas em estabelecer o 

debate contínuo sobre a radiodifusão no 

país. Porém, as atuais decisões na esfera 

federal têm sido traduzidas em 

retrocessos para se construir uma efetiva 

autonomia da Empresa Brasil de 

Comunicação EBC. 

O imposto governo de Michel Temer 

(MDB/SP) alterou a Lei da EBC n. 

11.652/2008, a partir da MP 744/2016. 

Dessa medida, formou-se a Comissão Mista, 

Câmara e Senado, para instruir a matéria. 

Os trabalhos realizados, de setembro a 

dezembro de 2016, ocorreram de forma 

acelerada, comprometendo o caráter 

público da Empresa, em dois aspectos: o 

mandato do diretor-presidente, passando a 

coincidir com o mandato do presidente da 

República; e a destituição de todos os 22 

membros do Conselho Curador, responsável 

pela representação da sociedade civil na 

Empresa na tomada de decisões de 

programação. 

Na defesa da comunicação pública, 

na segunda e terceira audiências 

públicas, o presidente da Comissão Mista, 

senador Paulo Rocha PT/PA, enfatiza a 

conquista de diversidade na radiodifusão 

e, defendeu o mandato do presidente da EBC 

não coincidir com do presidente da 

República, além   da manutenção do 

Conselho Curador. A relatora da comissão, 

deputada Angela Albino PCdoB/SC, defendeu 

estes requisitos pois, da forma como 

procedem os encaminhamentos da MP 

744/2016, estes estariam 

desconstitucionalizando a comunicação 

pública no Brasil e, solicita que 

reconsidere o chamamento público. 

A nova lei da EBC, Lei nº 

13.417/2017, aprovada em fevereiro de 

2017, retirou a possibilidade do diretor-

presidente ter autonomia em relação aos 

governos de plantão. E para o Conselho 

Curador, além da extinção de seus 

representantes, houve a tentativa de 

substituir pelo Comitê Editorial e de 

Programação, prática esta vetada pelo 

próprio presidente da República, conforme 



 

74 
 

relatou o próprio relator da Comissão 

senador Lasier Martins PSD/RS.  O 

resultado foi tornar de fato a Empresa em 

estatal, corroborando o princípio de 

complementaridade do sistema de 

radiodifusão pública no Brasil, previsto 

na Constituição. 

Para concluir, ao final de abril de 

2018, após dois anos de alteração da EBC, 

o CONSAD, aprovou a retirada da palavra 

servir ao mercado. Em resposta, 

movimentos de democratização da mídia em 

defesa da EBC e personalidades, como ex-

diretores-presidentes, ex-integrantes do 

Conselho e ex-ministros da Secom lançaram 

um Manifesto em Defesa da Comunicação 

fundamentalmente da comunicação pública 

como pilar de uma sociedade democrática e 

plural, conforme preconiza a nossa 

Conselho Curador). 
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Resumo: Este trabalho apresenta reflexões iniciais 
de um projeto de iniciação científica que se propõe 
a estudar o conjunto de 60 edições do jornal 
Nicolau, publicado pela Secretaria da Cultura do 
Paraná entre 1987 e 1996, sob dois vieses: 1. 
quantitativo  partindo de uma classificação dos 
gêneros textuais publicados, buscaremos levantar 
sua frequência de publicação no jornal, bem como 
de seus autores; 2. qualitativo  realizaremos uma 
análise dos temas e da linguagem empregada nos seus 
respectivos textos, a fim de identificar 
características definidoras de determinados 
gêneros. A partir da compreensão de que os gêneros 
textuais são manifestações sócio-culturais de seu 
tempo, essa análise poderá nos fornecer pistas 
sobre as relações entre linguagem e sociedade, bem 
como para a compreensão das manifestações culturais 
da época, que se consolidaram nas páginas deste 
veículo impresso. 
 

Palavras-chave: jornal Nicolau, gêneros textuais, 
jornalismo impresso, Paraná. 

 

Introdução 

O jornal Nicolau surgiu em 1987 e 

foi editado e idealizado pelo escritor e 

jornalista Wilson Bueno. Na esteira de 

publicações como a revista Joaquim, de 

Dalton Trevisan, a publicação produzida 

pela Secretaria de Estado da Cultura do 

Paraná somou 60 edições num período de 10 

anos (foi extinta em 1996), propagando a 

cultura do Paraná por todo o país, com 

espaço para produção literária, 

reportagens e produção gráfica de alta 

qualidade. 

                                                        
23 Mestre, professor do curso de jornalismo, Uninter, 
Curitiba, jeferson.f@uninter.com 

O editorial do primeiro número 

explicava que o nome Nicolau seria uma 

homenagem aos "múltiplos estratos 

imigrantes" que, ao longo dos anos, 

moldaram a cultura do estado do Paraná. 

Dizia ainda que a publicação não pretendia 

estar a serviço de tendências, grupos, 

escolas, facções, "mesmo porque tal 

postura alienaria, de um projeto aberto e 

democrático, a significativa contribuição 

de parcelas ponderáveis da 

'intelligentsia' nacional". 

Dentro de um projeto gráfico 

bastante elogiado, o Nicolau reunia num 

mesmo espaço múltiplas expressões 

culturais da intelectualidade paranaense 

e brasileira, conquistando, pela sua 

qualidade na área do jornalismo cultural 

e literário, admiração e reconhecimento 

em várias cidades do país. Dentre os 

renomados artistas que figuraram em suas 

páginas, podemos citar Domingos 

Pelegrini, Paulo Leminski, Adélia Maria 

Lopes, Jamil Snege, Ferreira Gullar, 

Milton Hatoum, Dalton Trevisan, Rogério 

Dias, entre outros. 

Um dos textos icônicos que marcaram 

as páginas deste jornal foi a entrevista 

com o líder comunista Luís Carlos Prestes, 

no início da década de 90. Outro foi uma 

extensa reportagem especial com o poeta 

Paulo Leminski, logo após a sua morte em 

1989. Também ocuparam as páginas do 

Nicolau reportagens sobre a natureza 

paranaense, enfocando a Ilha do Mel, o 

24 Jornalismo, Uninter, Curitiba, 
marebecker86@gmail.com. 
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Parque Nacional do Iguaçu e a Estrada do 

Colono, além de comunidades indígenas e 

africanas.  

Com uma expressão mais regionalista 

do que nacional, o jornal Nicolau 

contribuiu para o processo de construção 

da identidade cultural do Paraná, sendo 

reconhecido como um ícone cultural no 

universo das letras do Brasil. O conjunto 

das sessenta edições do jornal encontra-

se hoje disponível para leitura no site 

da Biblioteca Pública do Paraná. Também 

foi feita, em 2014, a publicação de uma 

edição fac-símilar de todos os números, 

que foi distribuída para bibliotecas do 

estado, mantendo viva a memória desta 

publicação. 

Os problemas de pesquisa que 

buscamos responder com este projeto são 

basicamente dois: 1. Quais eram os gêneros 

textuais predominantes no Nicolau; 2. 

Como era o tratamento dado aos temas sob 

o ponto de vista da linguagem, enquanto 

aspecto definidor destes gêneros. Desta 

forma, essa pesquisa tem como objetivo 

analisar a política editorial do jornal a 

partir da seleção de assuntos e pela 

frequência dos gêneros publicados, bem 

como identificar aspectos linguísticos 

definidores destes gêneros. Além disso, 

esse estudo pode contribuir para um 

resgate da memória do jornal Nicolau como 

um veículo de comunicação e cultura, nas 

décadas de 80 e 90, no contexto do 

jornalismo cultural.  

Justificativa 

O jornal Nicolau é uma referência 

de grande importância na história 

cultural recente do Paraná. Este estudo 

busca oferecer uma visão global de seu 

conjunto de publicações a partir da 

análise quantitativa dos gêneros textuais 

publicados. Além disso, possibilita uma 

reflexão crítica sobre sua política 

editorial, bem como sobre a hibridização 

da linguagem na fronteira entre 

jornalismo e literatura, tão frequente em 

suas páginas. Ainda são poucos os estudos 

acadêmicos acerca desta publicação, de 

modo que este trabalho irá contribuir para 

o resgate desse legado cultural de nosso 

estado.  

 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Este projeto utiliza como 

metodologia as pesquisas quantitativa e 

qualitativa. A princípio, serão 

analisadas as 60 edições do jornal, 

classificando todos os textos por 

categorias (gêneros textuais), por meio 

da análise de conteúdo. Partimos da 

compreensão de Moraes (1999, p. 8) sobre 

essa metodologia: 

 

A análise de conteúdo constitui uma 
metodologia de pesquisa usada para 
descrever e interpretar o conteúdo 
de toda classe de documentos e 
textos. Essa análise, conduzindo a 
descrições sistemáticas, 
qualitativas ou quantitativas, 
ajuda a reinterpretar as mensagens 
e a atingir uma compreensão de seus 
significados num nível que vai além 
de uma leitura comum. 
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Neste sentido, parte-se de uma 

interpretação intuitiva a partir do olhar 

lançado sobre o objeto de pesquisa. Como 

modo, a análise de conteúdo é uma 

interpretação pessoal por parte do 

pesquisador com relação à percepção que 

tem dos dado  

O autor observa ainda que a pesquisa 

deve se organizar em cinco etapas 

- Preparação das 

informações; 2 - Unitarização ou 

transformação do conteúdo em unidades; 3 

- Categorização ou classificação das 

unidades em categorias; 4 - Descrição; 5 

- 

objeto de pesquisa são as edições 

completas do jornal Nicolau, a análise dos 

gêneros textuais pode ser entendida como 

uma atividade da etapa 3  o que não 

descarta a possibilidade de, ao longo do 

processo, pensarmos em novas organizações 

do conteúdo (etapa 2), diferentes das que 

já são dadas pela própria formatação das 

edições.   

Na sequência, serão abordados 

estudos das teorias do jornalismo e da 

linguística para detectar, numa análise 

qualitativa, a política editorial do 

jornal, as relações com o jornalismo 

cultural (neste caso aplicando as 

discussões sobre o jornalismo 

especializado), e também a análise 

textual, refletindo sobre a linguagem 

empregada nas matérias, buscando 

identificar elementos linguísticos e 

extra-linguísticos que possam ser 

definidores de determinados gêneros. Será 

de especial interesse para nossa pesquisa 

-

conceituação do jornal Nicolau não como 

um mero veículo para a publicação de 

textos de gêneros diversos, mas como um 

gênero específico por sua própria 

constituição.  

 

Fundamentação Teórica 

A noção de gênero textual é um 

conceito da linguística que procura 

definir os textos a partir de um conjunto 

de fatores, envolvendo desde seus 

aspectos formais e constitutivos, até os 

aspectos inerentes a suas práticas de 

produção recepção. Marcuschi (2004, p. 

12) define gêneros textuais como os 

nossa vida diária e que apresentam 

características sociocomunicativas 

definidas por conteúdos, propriedades 

funcionais, estilo e composição 

identificamos os textos por seu formato, 

sua nomenclatura e estilo, entre outros 

fatores. 

A relação entre forma e função será, 

portanto, essencial para a definição de 

um gênero textual. A análise deste 

conjunto de textos a partir de sua 

constituição enquanto gêneros distintos, 

por sua vez, poderá contribuir para uma 

contextualização  cultural, social e 
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histórica  de sua produção discursiva.   

Publicações jornalísticas costumam 

nomear seus espaços com palavras que 

indicam os gêneros textuais que ali serão 

expostos, tais como: ensaio, opinião, 

crítica etc. Esta prática contribui para 

a definição do escopo de um gênero 

textual, todavia isso não significará que 

os gêneros serão rigorosamente 

delimitados, pois a contaminação entre os 

diversos gêneros, sobretudo em uma 

publicação de viés artístico e cultural 

como o Nicolau, serão frequentes.  

Deve-se ainda considerar que o 

jornal impresso é, primeiramente, um 

suporte textual, e enquanto tal serve como 

veículo para o texto. Todavia, Bonini 

(2011) defende que essa função, no caso 

do jornal, não se restringe a seu aspecto 

prático e existencial, pois o veículo 

propõe uma tal organização e disposição 

de seus textos que estabelece relações 

constitutivas de significados entre os 

gêneros textuais que carrega. Desta 

em agrupamento, compondo uma unidade de 

inte  

Bronckart (2009, p. 92), por sua 

vez, identifica seis critérios que ajudam 

a definir um gênero textual, sendo eles: 

lugar de produção; momento da produção; 

lugar social; posição social do emissor; 

posição social do destinatário; e 

objetivo da interação. Como podemos 

perceber, a questão da autoria e da 

recepção também são elementos importantes 

na definição dos gêneros. Ao levantarmos 

a frequência de publicação dos textos, 

também faremos um levantamento dos 

autores, de modo a analisar possíveis 

correlações entre autoria e temática / 

gênero textual. 

A respeito dos aspectos textuais, 

em um primeiro momento partimos do estudo 

e análise de narrativas. Baseando-nos no 

s as 

estratégias e os quatro pontos de 

construção da narrativa definidos por 

ele: a construção cena a cena, o registro 

do diálogo completo, ponto de vista da 

terceira pessoa e, o que ele diz ser o 

menos entendido, o registro dos gestos, 

hábitos, maneiras costumes das pessoas. 

Essas categorias serão úteis na análise 

dos textos literários, bem como na leitura 

dos textos jornalísticos que se 

hibridizam com o literário, sendo esse um 

dos aspectos marcantes dos textos 

publicados em Nicolau. 

Outras reflexões importantes 

apontadas pela referida obra são aquelas 

a respeito da função social da literatura, 

das diferenças da literatura pela visão 

do autor, do crítico e do leitor, bem como 

a função social do jornalismo de informar 

e ter o compromisso de relatar a verdade 

para os leitores, o que não acontece no 

texto literário. 

Nessa análise específica sobre o 

hibridismo entre jornalismo e literatura, 

ressaltamos alguns temas importantes para 

a análise dos gêneros em Nicolau. São 
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eles: pacto ético x pacto estético, 

podendo ser identificado na dicotomia 

entre o jornalismo e literatura, calcada 

no poder da verossimilhança discursiva; 

diferenças linguísticas entre o discurso 

jornalístico (mais transparente e 

valores notícia e a marcação de um estilo 

de escrita próprio de cada autor também 

são temas relevantes para a análise das 

matérias em foco. 

A partir de uma reflexão sobre o 

Nicolau nos convida a discutir o que é 

considerado cultura, bem como qual a 

validade das divisões culturais clássicas 

(elite x popular). Poderia o jornalismo 

literário do Nicolau ser considerado 

elitista? Essa é uma questão que 

pretendemos colocar em nosso horizonte de 

análise, uma vez que ela se insere dentro 

do escopo de análise dos gêneros enquanto 

formulações discursivas marcadas por seu 

tempo e contexto sócio-cultural. 

Resultados 

Foram analisadas, até o presente, 

as 20 primeiras edições do jornal. 

Verificamos uma grande interação entre 

literatura e jornalismo em muitos 

momentos. O jornal destaca a cultura 

paranaense, dando relevante espaço para 

autores e artistas do estado, não 

descartando nomes e assuntos nacionais e 

internacionais. 

Dos diversos gêneros encontrados 

nas edições analisadas, destacamos como 

os mais frequentes: editorial e notas 

(sempre presentes em colunas fixas), 

artigos, poemas, resenha/crítica, 

reportagem e entrevistas. 

De forma ainda inicial, foi possível 

identificar algumas características 

definidoras de um estilo de abordagem dos 

assuntos do jornal Nicolau. Uma linguagem 

que se beneficiou da pluralidade de 

pensamentos utilizando-se de 

profissionais variados, e não somente de 

jornalistas, na produção de conteúdo. Há 

uma grande quantidade de artigos e textos 

em geral escritos por advogados, 

professores, psicólogos e profissionais 

de diversas outras áreas, contribuindo 

significativamente para a diversidade e 

qualidade do conteúdo não somente nas 

páginas destinadas à opinião, mostrando 

assim a preocupação do jornal em oferecer 

um conteúdo com a qualidade e experiência 

de profissionais que entendessem 

especificamente dos assuntos abordados  

e que muitas vezes não se enquadravam, 

 

Observou-se também que existe uma 

interação entre o jornalismo e literatura 

em diversas reportagens, que têm em sua 

linguagem um enfoque literário, 

descritivo, com riqueza de detalhes, 

aprofundamento na caracterização de 

personagens, que remetem a uma maior 

aproximação do leitor com o conteúdo. O 

poeta Paulo Leminski, por vezes, atuou não 

somente com suas produções literárias, 

mas também como crítico, mostrando mais 

uma vez essa hibridização entre gêneros.  
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Para definir os gêneros textuais da 

pesquisa quantitativa utilizamos como 

referência as definições de gêneros 

jornalísticos de Costa (2010) que são: 

editorial, artigo, notas, crônica, 

entrevista, reportagem, resenha/crítica, 

cartas do leitor, charge/ quadrinhos, 

perfil e comentários. Foram também 

encontradas nas edições gêneros 

literários, sendo eles: poemas, contos, 

trecho de livros e ensaio, conforme 

definições de Marchuschi (2004). A seguir 

apresentamos uma tabela com o número de 

matérias classificadas por gênero 

textual, encontradas nas 20 primeiras 

edições o jornal: 

 

Pelo gráfico acima, é possível 

avaliar a quantidade diversificada de 

gêneros encontrados nas edições do 

jornal, que nós classificamos em 17 

categorias: editorial, notas, reportagem, 

crônica, artigo, poema, entrevista, 

ensaio, conto, resenha/crítica, cartas do 

leitor, charge/quadrinhos, perfil, 

tradução, comentários, trecho de livros, 

e outros (engloba gêneros não definidos, 

ou que enquadram mais de um tipo, como uma 

reportagem escrita em forma de conto 

etc.).  

Justifica-se a grande frequência do 

gênero poema, que se destaca em relação 

aos outros, pelo fato de serem textos 

menores e estarem distribuídos, muitas 

vezes, em diversas páginas aleatórias a 

cada edição do jornal. Nos anos em que se 

deram as publicações, o estilo de poema 

denominado Haicai possuía grande 

popularidade entre os letrados 

paranaenses e aparecia com frequência em 

impressos da época. Pelo fato de serem 

poemas mais curtos, por vezes há a 

inserção de uma grande quantidade de 

poemas em uma única página, permitindo 

assim que este gênero fique evidenciado 

entre os demais. 

 O segundo gênero que mais se 

destaca são os artigos, presentes em todas 

as edições. Alguns deles em uma coluna 

fixa, denominada MIRANTE, outros que 

aparecem em uma coluna recorrente, porém 

não fixa e que portanto não aparece em 

todas as edições, que é chamada 

seguida uma definição do assunto que será 

tratado (geralmente específicos, em sua 

maioria, sobre o Paraná). Por fim, há 

também outros artigos que são 

distribuídos pelas demais páginas do 

jornal, focando temas diversos. 

Também foi possível identificar que 

existem colunas fixas em todas as edições 

avaliadas, algumas com mudanças leves, 

como a coluna PAINEL que, a partir da 12° 

edição, passou a se chamar MOSAICO. Esta 

coluna destinava-se a notas curtas. Já nas 
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páginas centrais, havia a predominância 

de ensaios fotográficos, sempre nas 

páginas dos números 14 e 15, mostrando que 

este gênero também é um dos que estão 

dispostos de maneira fixa.  

 

Considerações finais 

Ainda que com base em resultado 

parcial, destacamos que o jornal Nicolau 

foi um grande propagador da cultura 

paranaense, dando relevante espaço para 

autores e artistas do estado, sem deixar 

de lado nomes nacionais e internacionais, 

revelando uma linguagem híbrida no 

tratamento de temas jornalísticos e 

culturais.   

Nossos estudos ainda estão em fase 

inicial, sendo que com o decorrer da 

pesquisa teremos uma análise mais 

aprofundada sobre os temas aqui 

abordados, especificamente sobre as 

relações constitutivas dos gêneros 

textuais elencados, bem como sobre sua 

interrelação dentro do jornal impresso, 

entendido enquanto um hipergênero. De 

toda forma, já podemos perceber que há uma 

grande diversidade de gêneros textuais 

explorados na publicação, com destaque 

para a poesia e para os artigos. Outro 

aspecto relevante que pudemos comprovar é 

há grande diversidade entre os autores que 

contribuíram para o jornal, sendo pessoas 

representantes de origens profissionais 

bastante variadas. 

No decorrer da pesquisa, além de 

completar uma análise quantitativa do 

conjunto de publicações do jornal, 

buscaremos realizar análises qualitativas 

sobre os gêneros textuais, destacando a 

hibridização que, de acordo com nossas 

hipóteses, é um fator distintivo desta 

publicação tão relevante na história 

cultural do Paraná. 

 

Referências bibliográficas 

BONINI, Adair. Mídia / suporte e 

hipergênero: os gêneros textuais e suas 

relações. Belo Horizonte: RBLA, v. 11, n. 
3, p. 679-704, 2011. 
 

BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 
 

BRONCKART, Jean-Paul. Atividade de 

linguagem, textos e discursivos. São 
Paulo: Educ, 2009. 

Jornalismo e 

literatura: a sedução da palavra. São 
Paulo: 2002. 
 
COSTA, Lailton Alves da. Gêneros 
Jornalísticos. In: MELO, José Marques de; 

ASSIS, Francisco de. Gêneros 

Jornalísticos no Brasil. São Bernardo do 
Campo: UMESP, 2010, p. 43-78 
 

MARCUSCHI, Luiz Antonio. Gêneros 

textuais: constituição e práticas 
sociodiscursivas. São Paulo: Cortez, 
2004. 
 
MORAES, Roque. Análise de 
conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, 
v. 22, n. 37, p. 7-32, 1999. 

PIZA, Daniel. Jornalismo Cultural. São 
Paulo: Contexto, 2009. 
 



 

83 
 

WOITOWICZ, Karina Janz. Identidade Étnica 

no Mosaico Cultural Paranaense, 

Considerações e paradoxos nas expressões 

folkcomunicacionais dos grupos 

migratórios do Paraná, 2008. Disponível 
em: 
http://www.intercom.org.br/papers/nacion
ais/2008/resumos/R3-1073-1.pdf 
 

WOLFE, Tom. Radical Chique e o Novo 

Jornalismo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2005. 

  

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-1073-1.pdf
http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2008/resumos/R3-1073-1.pdf


 

84 
 

COMUNICAÇÃO, CONSUMO E 

CIBERCULTURA 

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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A ressignificação e a 

estrutura rizomática das 

hashtags no Facebook 

 

 
The significance and 

rhizomatic structure of 

hashtags on Facebook 

 
 
Ana Luiza Cordeiro (Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná) 
 
 

Resumo: As redes sociais digitais proporcionam 
mudanças significativas no modo de estabelecer e 
organizar a linguagem, sobretudo através da 
inserção de elementos multissemióticos e da quebra 
da leitura e escrita lineares, Partindo da noção 
de hiperconexão de autores da cibercultura, o 
presente artigo discorre sobre concepção 
descentralizada que as redes sociais digitais 
emergem a partir da hashtag #MeuAmigoSecreto, 
buscando evidenciar essas (a)linearidades, 
rupturas e reconexões através do conceito de 
rizoma, de Deleuze e Guatarri (1995). 
 

Palavras-chave: Facebook; rizoma; Hashtag; 
cibercultura; Ressignificação; 

 

Abstract: Digital social networks provide 
significant changes in the way to establish and 
organize language, especially through the insertion 
of multisemiotic elements and the breakdown of 
linear reading and writing. Starting from the 
notion of hyperconnection of authors of 
cyberculture, the present article discusses 
decentralized conception the digital social 
networks emerge from the hashtag #MeuAmigoSecreto, 
seeking to evidence these (a) linearities, ruptures 
and reconnections through the concept of rhizome, 
Deleuze and Guatarri (1995). 

 

Keywords: Facebook; Rhizome; Hashtag; 
Cibercultura; Redetermination; 

 
 

 

INTRODUÇÃO 

Os meios digitais proporcionam 

alterações na forma que se compõem a 

comunicação, a enunciação dos discursos, 

a linguagem em suas múltiplas 

plataformas, bem como as interações 

sociais que permeiam os ambientes online. 

A linguagem, que socialmente já se 

manifesta em múltiplas esferas e 

plataformas antecedentes à internet, 

agora encontra uma nova interface para 

preencher e significar.  

Ainda que a medição temporal obtenha 

pesos diferentes no contexto histórico-

social, pode-se pensar a internet como um 

recurso recente e que ainda delineia suas 

formas de inserção e utilização social. 

Corroborando os conceitos de Ducrot, que 

a língua possui estruturas suficientes 

para ser analisada em suas manifestações 

e dar conclusões aos ouvintes sem recorrer 

às análises externas - como a pragmática 

-, Deleuze e Guatarri (1995) apontam que 

não se deve estudar as línguas sob 

condições de uma língua maior. Para os 

autores, a ideia de uma universalização 

estrutural ou uma ordem comum é refutada, 

logo que cada língua é regida por 

variáveis e constantes distintas.  

Os autores ainda sugerem que a fala 

se manifesta a partir da manifestação do 

discurso, sendo referida ao objeto de 

enunciação, nunca ao referente de mundo. 

Para Deleuze e Guatarri (1995), a 

linguagem é essencialmente heterogênea e, 

portanto, não existe língua em si ou 

universalidade em si.  
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A linguagem, então, é referente a 

si própria, em que os elementos presentes 

sintáticos presentes no enunciado são 

resposáveis pela construção da 

significação no interlocutor. Portanto, 

todo discurso é carregado de elementos 

linguísticos que podem, por eles mesmos, 

construir a realidade. 

Este artigo relata a historicidade 

da hashtag dentro do Facebook, apontando 

as remodelações de utilização ocorridas 

na rede social e evidenciando como a 

linguagem é apropriada e ressignificada 

no ambiente digital usando a 

exemplificação através de 15 postagens 

com a hashtag #MeuAmigoSecreto coletadas 

no Facebook, na data de 25 de novembro de 

2015. Concernente às mudanças e inserções 

de elementos não sintáticos para 

construir sentido, busca-se apontar a 

quebra da linearidade organizativa da 

linguagem, em que as hashtags analisadas 

supostamente seguem uma noção rizomática, 

devido sobretudo à hiperconectividade do 

próprio ambiente digital. O critério de 

coleta se deu pela relevância atribuída 

pelos próprios mecanismos de busca da rede 

social e a metodologia segue o caráter 

descritivo e qualitativo, em que se 

discriminam as características 

linguísticas das postagens, seguidas da 

análise estrutural. A quantidade permite 

que haja uma demonstração mensurável dos 

artifícios empregados constante ou 

variavelmente nos enunciados, 

considerando que são amostragens 

probabilísticas. Lançar olhares sobre as 

dinâmicas estabelecidas entre tecnologias 

digitais, sociedade e linguagem torna-se, 

então, essencial para a compreensão do 

desempenho dos indivíduos em suas 

expressões coletivas e individuais, bem 

como acarretam mudanças mútuas na língua 

e nos papeis sociais.  

 

A HASHTAG E O FACEBOOK 

Recursos de indexação, taggeamento, 

categorização ou construção HTML são 

frequentemente incorporados por usuários 

de computador. Com a ascensão da internet 

e proliferação de adeptos à elaboração de 

ferramentas, o uso pessoal do computador 

tem tomado rumos bastante diferentes dos 

previstos no início dos anos 2000 

(RECUERO, 2014).  

Num cenário de ascensão e 

ressignificação de ferramentas, extensões 

e comandos, as redes sociais ainda 

constroem sua posição e funcionalidades 

para os usuários. Considerando suas 

remodelações, tanto no modo utilitário 

quanto no valorativo, o Facebook suscita 

estudos sobretudo no que tange à linguagem 

e às enunciações que se propagam pelas 

conexões da rede. 

As hashtags são palavras ou frases 

antecedidas pelo símbolo sustenido, ou 

linkar e etiquetar os termos, formando uma 

catalogação de fácil acesso ao usuário. 

Ao inserir o símbolo, todas as palavras e 

caracteres adicionados sem espaço tornam-

se um hipertexto, que segundo Xavier 
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(2013, p. 160), pode ser compreendido como 

a ressignificação dos elementos 

redirecionando, atribuindo, colaborando 

ou incrementando o conteúdo através de 

recursos não lineares, englobando textos 

complementares, multimídia, indexando 

sites e demais informações que possam ser 

elencadas e acessadas pelo hiperlink. 

O twitter, rede social ou microblog, 

foi um dos principais responsáveis pela 

popularização das hashtags como 

ferramenta de taggeamento pelos usuários. 

Aplicados em postagens pessoais, a 

categorização buscava elencar assuntos, 

temas, conteúdos e conversas, formando 

uma base de dados acessível ao público em 

geral, usuários ou não do microblog.  

Em 2013, a rede social Facebook 

aderiu ao sistema de buscas e catalogação 

através das hashtags. Com a inserção do 

símbolo em fotos, vídeos, postagens 

compartilhadas ou autorais, é possível 

indexá-las a categorias. Assim, a hashtag 

torna-se uma etiqueta e permite agregar a 

publicação aos demais conteúdos 

igualmente taggeados25.  

Perante a difusão em grande escala 

do termo e utilização das hashtags, em 

2014, o dicionário de língua inglesa 

Oxford incorporou em sua publicação o 

termo para designar mensagens 

pertencentes a um assunto específico26.   

O Facebook, como rede social, se 

manifesta como um espaço de trocas 

                                                        
25  Segundo dados disponíveis em https://pt-
br.facebook.com/help/587836257914341. Acessado em 
28/06/2017. 

interacionais, aproximando ideologias e 

afinidades, proporcionando um espaço 

digital de trocas, consumo e produção de 

das falas dos atores podem desvelar 

ideologias presentes e legitimadas pelas 

p. 20).  

Além da função de taggeamento, as 

hashtags ganham novas utilizações, como 

estratégias de disseminação de conteúdo, 

denúncia, mobilização ou, ainda, apenas 

um viés humorístico e de entretenimento.  

A variedade de recursos 
tecnológicos a serviço da 
comunicação humana, na sociedade 
atual, permite não só a criação de 
uma infinidade de manipulações 
gráficas em computadores, mas 
também a rápida propagação da 
informação, e consequentemente de 
novas formas de apresentação da 
escrita (DIONISIO, 2011, p. 138). 

 

Os meios digitais ainda 

proporcionam a incorporação de novos 

termos, conceitos e linguagens que se 

estendem à enunciação dos sujeitos em 

esfera social, fazendo parte da 

construção de identidades, visto que há 

um rompimento e reorganização de 

elementos comunicativos. 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 

26  Disponível em 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/hasht
ag. Acessado em 24/06/2017. 

https://pt-br.facebook.com/help/587836257914341
https://pt-br.facebook.com/help/587836257914341
https://en.oxforddictionaries.com/definition/hashtag
https://en.oxforddictionaries.com/definition/hashtag
https://en.oxforddictionaries.com/definition/hashtag
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dependente e profundamente nela 
enraizado. 

 
Sendo regida também por influências 

do espaço digital, que geram diferentes 

formas de emissão, configuração e conexão 

e se refletem na linguagem e expressão 

individual ou coletiva, as enunciações no 

ambiente digital compõem um interessante 

objeto de análise tanto nas esferas 

sociais quanto linguísticas (XAVIER, 

2013, p. 28). Como aponta Recuero (2016), 

sentido, Deleuze e Guatarri (1995) 

concernem os discursos vinculados à 

expressão de poder e palavras de ordem, 

sendo que toda enunciação parte do intuito 

de argumentação e convencimento do 

receptor. 

Para compreender essa interação 

entre linguagem, ressignificação e uso 

social, o trabalho aponta as mudanças que 

a web, sobretudo as redes sociais 

digitais, trouxeram à linearidade 

organizativa dos discursos, concebidos 

agora como estruturas rizomáticas, hiper 

e transconectadas. Os enunciados 

atravessados pelas rupturas e 

possibilidades de reconexão não perdem, 

então, seus viés informacional, sendo 

constantemente atualizados, atribuídos e 

degradados em novos eixos de sentido.  

Sabe-se que os processos de leitura 

e apreensão, mesmo que seguidos da 

linearidade tradicional (lê-se da 

esquerda para a direita, de cima para 

baixo) podem proporcionar diferentes 

sentidos e significações (FIORIN, 2016). 

Isso se deve às características 

subjetivas e interpretativas advindas do 

leitor que reconstrói o enunciado a partir 

de pontos referenciais próprios. Como 

sugere Benveniste (no), os enunciados são 

sempre carregados de marcas de 

subjetividade de pessoa, espaço e tempo. 

Essas marcas são constantemente 

atualizadas a cada nova enunciação. Ou, 

perante ao objetivo analisado neste 

artigo, são atualizadas a cada leitura ou 

publicação.  

 

TECNOLOGIA, SOCIEDADE E 

RESSIGNIFICAÇÃO 

O acesso à informação, as novas 

formas de entrelaçar saber e tecnologias, 

além das remodelações sociais são 

apontadas por Levy (2009) como 

pertencentes às múltiplas dimensões da 

cibercultura. Mais do que situar as 

adaptações dos indivíduos às técnicas e 

suas formas de articulá-las e desenvolvê-

las, a sociedade estabelece novas 

relações com a construção da inteligência 

coletiva, que, culminado por Levy, o termo 

se refere às formas de organizar e 

estruturar a sociedade em meio ao 

desenvolvimento tecnológico, considerando 

sobretudo as hiperconexões e redes 

integradas. Assim, educação, formação 

social, papéis individuais e coletivos 

são alterados pelas inferências 

tecnológicas. 

Destacam-se as concepções de Pierre 
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Levy (2009) quando concerne a concepção 

de tecnologia e linguagem, em que a 

sociedade é pautada e estratificada pela 

técnica, oportunizando inclusive o 

advento da escrita e do ciberespaço. Nesse 

aspecto, a técnica influi como prática 

operacionalizada e sistemática que, 

dentro de uma comunidade ou cultura, é 

recortada, adaptada e aperfeiçoada 

visando suprir demandas específicas dos 

indivíduos, resultando no meio entre o 

homem e o resultado objetivado, a 

tecnologia. A linguagem, portanto, é 

constituída de técnicas orais, 

gramaticais, visuais que são instauradas 

e reproduzidas para que haja uma estrutura 

compartilhada pelas comunidades ou 

indivíduos (LEVY, 2009, p. 135). 

Portanto, ao ser tomada como um meio 

de expressão e significação, transmissão 

e troca social, a linguagem é tida como 

tecnologia, logo que abandona a 

tecnicidade oral ou simbólica e se 

manifesta pela razão do fazer. Tão 

importante como perceber os impactos 

tecnológicos no meio coletivo e 

individual, é notar como se estabelece uma 

mudança mútua entre as esferas sociais e 

digitais a partir das concepções de 

cibercultura, qu

de técnicas (materiais e intelectuais), 

de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem 

juntamente com o crescimento do 

 

A popularização das ferramentas e 

técnicas do meio digital possibilitou o 

avanço tecnológico nas esferas sociais, 

política e econômica, tornando os 

aparatos eletrônicos mais baratos, 

acessíveis, leves e intuitivos, 

resultando em uma significativa inserção 

da população no alfabetismo digital. Na 

esfera social, a microinformática 

possibilitou mudanças no comportamento 

público e privado (LEVY, 1998) e entre 

eles, as remodelações da linguagem, 

ressignificação de expressões e 

usabilidade ampliada de símbolos, imagens 

e comunicação visual remetendo à 

oralidade, ainda que num espaço e escala 

bastante distintos. 

Como sugere Levy (2009), a relação 

do saber com as estruturas sociais e de 

formação da cibercultura estão intricadas 

e indissociáveis. Pensar crítica e 

analiticamente sobre o desenvolvimento 

sociocultural é, também, considerar a 

velocidade e renovação dos saberes que se 

alteram em grande escala com a ascensão 

da internet e do ciberespaço, logo que 

nele se expandem, ramificam, amplificam e 

modificam diversas funções cognitivas 

humanas, como a memória, a imaginação, a 

percepção e o raciocínio (2009, p. 157). 

A linguagem que emerge no Facebook 

adota, então, as características desse 

novo entremeio midiático digitalizado, 

multiforme e polifônico. As conexões são 

nós densos e complexos que, mais do que 

conectar atores sociais, conectam ideias, 

saberes e interesses e fulguram um novo 

entrelaçamento em que torna-se cada vez 

mais complexo determinar seu início ou seu 
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fim, ou como num rizoma não se tece um 

eixo centralizador (DELEUZE; GUATARRI, 

1995).  

No sentido de hiperconexão, em que 

os enunciados que sustentam a 

#MeuAmigoSecreto no Facebook podem ser 

tomados sem um texto inicial ou 

centralizador, Levy (2009) define o 

-

estrutura material da comunicação 

digital, mas também o universo oceânico 

de informações que ela abriga, assim como 

os seres humanos que navegam e alimentam 

(1995, p. 17) a essência rizomática é a 

quebra e reconexão dos elos, sem que haja 

a ruptura essencial da compreensão. Cada 

elemento, na rede, é passível de se 

significar e se moldar a qualquer outro 

nó. Portanto, a hashtag, não é produzida 

numa escala contínua e interdependente de 

postagens antecedentes. Assim, ainda que 

os discursos das hashtags podem ser lidos 

sem ordem cronológica, sem que haja 

relação de amizade ou vínculo entre os 

enunciadores, sem (re)conhecer na vida 

pessoal a situação relatada, é possível 

compreender a intenção do enunciador, bem 

como a magnitude simbólica negativa que 

tange o enunciado. 

Enquanto as TICs (tecnologias da 

informação) são, comumente, apontadas 

como aparatos que auxiliam e otimizam as 

atividades humanas - uma extensão da 

memória, do cálculo, da escrita -, 

Guatarri (1993) ainda sugere que as 

evoluções tecnológicas ultrapassam a 

capacidade facilitadora das máquina e 

atravessa o núcleo da subjetividade. 

Assim, tanto a inteligência e capacidade 

humanas são objetivados para os artefatos 

tecnológicos, quanto os laços afetivos, 

sentimentais, emocionais e inconscientes.  

em formas 

muito diversas, desde sua extensão 

superficial ramificada até suas 

p. 15). Por isso, tem-se uma subversão da 

linearidade nas redes sociais digitais, 

em que a unidirecionalidade da leitura e 

escrita não se aplica mais.  

 

 

1 #Meuamigosecreto já forçou a 

namorada a manter relações 

sexuais com ele, mas acha que 

namorada. 

2 #meuamigosecreto força a barra 

na balada e acha que é normal 

ter uma abordagem agressiva das 

mulheres como parte da 

 

3 #MeuAmigoSecreto acha legal a 

peguete ser bissexual, mais só 

 

4 #meuamigosecreto me jurava 

amizade e cumplicidade, mas, 

achou que era exagero da minha 

parte quando contei que o amigo 

dele tinha me agredido 

inconformado com o fim do 

namoro. 

5 #meuamigosecreto me corta toda 

vez que falo alguma coisa, 

https://www.facebook.com/hashtag/meuamigosecreto?source=feed_text&story_id=10208313585624164
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porque engenharia é assunto de 

homem 

6 #MeuAmigoSecreto Moderno, Fino, 

se faz de hétero, mas é louco 

pra me pegar!  

7 #meuamigosecreto fica 

postando #meuamigosecreto pq 

pensa que não tem preconceitos 

e é 100% desconstruído 

8 #MeuAmigoSecreto acha lindo 

shorts curto, desde que não 

seja na mina dele. 

9 #meuamigosecreto bate na 

namorada e se justifica dizendo 

que "nem foi tão forte assim". 

10 #MeuAmigoSecreto usa a bíblia 

como desculpas dos seus 

preconceitos, mais não segue 

nada que esta escrito lá, 

principalmente amar e respeitar 

o próximo. 

11 #meuamigosecreto acha que homem 

pode ser barrigudo, feio, 

largado. Mulher, se não for 

toda bonitona e gostosa, tem 

mais é que ficar sozinha. 

12 #Meuamigosecreto diz que trai 

porque a carne é fraca, coisa 

de homem. Mas não 

aceita ser traído em hipótese 

alguma. 

13 #meuamigosecreto acha que 

apenas a mulher é responsável 

pelo método contraceptivo e ai 

dela se pedir uma camisinha. 

14 #meuamigosecreto me deu uma 

cabeçada no nariz, me humilhou, 

chutou, mordeu. Mas eu sou loca 

e na verdade ele encostou a 

cabeça no meu rosto, os pés nas 

minhas pernas, os dentes no meu 

braço, a mão no meu cabelo. 

Ele bebeu eu é que estou errada 

de não ter entendido depois. 

15 #meuamigosecreto na época da 

faculdade afirmou que para 

mulher bonita é fácil tirar A 

nas disciplinas, principalmente 

se o professor fosse homem. 

 

 

As hashtags, como observa-se, 

apresentam sentenças sociais vinculadas 

umas às outras sem que, de fato, exija 

interdependência temática de todos os 

eixos do enunciado para a compreensão e 

interpretação. Ou seja, os elos se 

conectam a partir de pautas sobre 

violência, denúncia, machismo, relatos, 

mulheres, por exemplo. Mas não 

necessariamente toda postagem vai 

vincular as mesmas abordagens. 

interações podem enriquecer ou modificar 

o modelo, o mundo virtual torna-se um 

vetor de inteligência e criação 

estrutura da hashtag não a finaliza num 

molde inalterável, mas sim numa 

apropriação e enriquecimento de 

experiências e percepções, ainda que 

mantendo o enredamento semântico 

argumentativo.   

Sabendo que os enunciados são 

https://www.facebook.com/hashtag/meuamigosecreto?source=feed_text&story_id=1646765638930635
https://www.facebook.com/hashtag/meuamigosecreto?source=feed_text&story_id=1200650009951775
https://www.facebook.com/hashtag/meuamigosecreto?source=feed_text&story_id=10206405088699838
https://www.facebook.com/hashtag/meuamigosecreto?source=feed_text&story_id=10201086290116981
https://www.facebook.com/hashtag/meuamigosecreto?source=feed_text&story_id=780674248727618
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autômatos e suficientes, logo que podem 

se quebrar e se ligar a outros enunciados 

sem perder a compreensão de sua 

totalidade, que é de sustentar 

argumentativamente a hashtag 

#MeuAmigoSecreto, compreende-se cada 

segundo as quais ele [o rizoma] é 

estratificado, territorializado, 

organizado, significado, atribuído, etc; 

[...] Estas linhas não param de se remeter 

um

p. 17).  

Quando a #MeuAmigoSecreto é 

extraída dos enunciados, ainda é possível 

identificar linhas que se tecem entre as 

postagens, compondo a vinculação e o 

pertencimento à determinada temática, no 

caso, à violência, assédio ou machismo. A 

possibilidade de ligar os elementos sem 

que haja o etiquetador (hashtag) reforça 

a noção de que as abordagens são 

descentralizadas, os fatos se entrecruzam 

por si só, se ligam não somente a uma 

temática centralizadora, mas sim a 

múltiplas. Não obstante, o rizoma do 

ambiente digital reforça a noção 

hiperconectada de Xavier (2013) e Levy 

(2009) de que a hiperconexão reestrutura 

os eixos de produção a partir da noção de 

que o ambiente se modela a partir das 

necessidades dos usuários. 

                                                        
27  O site traça análises de elementos 
vinculados à hashtag pesquisada. No caso, realizou-
se a busca a partir da #MeuAmigoSecreto e coletou-
se os dados gerados, sem selecionar ou filtrar 
resultados. Disponível em https://top-
hashtags.com/hashtag/meuamigosecreto/  

A partir do site top-hashtag.com27, 

a #MeuAmigoSecreto se enraíza e desmembra 

temáticas que misturam filamentos e 

linhas segmentares rizomáticas traçando 

uma análise dos conectivos mais 

pertinentes ou mais associados às 

postagens. Como é perceptível no quadro 

1, as demais # se vinculam em níveis 

ideológicos, temáticos, sinônimos ou 

argumentativos. Termos relacionados à 

pauta feminista, de luta, regional ou 

expressões remetentes às frases 

motivadoras são encontradas e 

manifestadas conjuntamente à hashtag 

analisada. Isso permite e elucidação do 

conceito rizomático proposto por Deleuze 

e Guatarri (1995), em que não há uma 

estrutura central e fortificada, mas sim 

eixos que se desdobram e se ramificam 

tanto quanto o ponto de análise. Portanto, 

compreende-se que nenhuma das outras 

hashtags tem seu valor comunicacional 

diminuído quando analisada 

isonomicamente.  

 
 
 
 
 
 
 

https://top-hashtags.com/hashtag/meuamigosecreto/
https://top-hashtags.com/hashtag/meuamigosecreto/
https://top-hashtags.com/hashtag/meuamigosecreto/
https://top-hashtags.com/hashtag/meuamigosecreto/
https://top-hashtags.com/hashtag/meuamigosecreto/
https://top-hashtags.com/hashtag/meuamigosecreto/
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Quadro 1  Hashtags associadas a 
#MeuAmigoSecre

to 
FONTE: A Autora 

 
 

Ressalta-se que há elos e conexões 

mais densos, sendo categorizados e 

agrupados mais rapidamente pelos 

usuários. Como nas interdependências das 

#AmeSuasCurvas. Nesse caso, o 

conhecimento extralinguístico permite que 

o indivíduo estabeleça uma conexão entre 

as sentenças diante do contexto social. 

No entanto, a #MinasGerais, permeia a 

esfera de conexões menos densas ou óbvias, 

logo que, a priori, está mais afastada nos 

elementos recorrentes, como violência ou 

denúncia, apontando a característica 

multifatorial das conexões e diversos 

focos que eclodem de manifestações 

comunicativas no espaço online e que, no 

sistema rizomático, se colidem em eixos 

ou nós significativos.  

Além dos termos, conectivos ou 

temáticas que se entrecruzam, ao observar 

a estruturação enunciativa das 15 

postagens coletadas, é possível traçar um 

perfil intrínseco  consciente ou não  

que se repete.  

As enunciações da #MeuAmigoSecreto 

constroem a ação comum dos sujeitos, 

coletivos ou individuais, delatados. 

Doravante, o conectivo mas quebra a 

continuidade da denúncia e expõe uma 

contra argumentação referenciando que o 

ato manifestado vai de encontro ao que, 

subjacente, é esperado ou moralmente 

aceito. Por exemplo, em 4) 

cumplicidade, mas, achou que era exagero 

da minha parte quando contei que o amigo 

dele tinha me agredido inconformado com o 

asserção de contraposição, evidenciando a 

contradição entre as duas frases. Ducrot 

(1979) pontua que os argumentos estão 

#amorproprio  

#meu  

#bodypositiveart  

#bopo 

 #bodypositive  

#curvys  

#amesuascurvas 

#empoderamentofeminino  

#sororidade  

#respeito  

#machismomata  

#patriarcado  

#empoderese #mexeucomumamexeucomtodas  

#minasgerais  

#juntassomosmaisfortes #belohorizonte 

#relacionamentoabusivo 

#meuamigosecreto  

#repost  

#modicesinspira  

#girlpower  

#nossodia  

#praquemnaosabe  

#agoraéquesãoelas  

#tradicionalmulhermineira  

#empoderamento  

#machistasnãopassarão 

 #feminismo  

#feminista 
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contidos na língua, que é, por sua vez, 

estruturada por fra

de certas frases contém instruções que 

determinam a intenção argumentativa a ser 

atribuída a seus enunciados: a frase 

indica como se pode, e como não se pode 

(1989, p. 18). Logo, o mas conecta 4a

quando contei que o amigo dele tinha me 

concebendo à conclusão de reprovação à 

ação primeira. 

Além dos 7 enunciados que apresentam 

o conectivo argumentativo mas, há também 

outros elementos linguísticos 

argumentativos que remetem o leitor à 

oposição da frase antecedente, entre eles 

desde que e acha que. Como exemplo, o 

oitavo enunciado coletado, onde cumpre-se 

o papel conclusivo, argumentativo e 

opositivo à ação do sujeito do enunciado. 

 

 
Imagem 1  Hashtag 
 

 
 
Fonte: Ana Luiza Cordeiro. Disponível em: 
Facebook 

 

 Dadas as variáveis ortográficas, 

usa a bíblia 

como desculpas dos seus preconceitos, 

mais não segue nada que esta escrito lá

em que o conectivo é grafado 

ortograficamente errado, mas sem perder a 

compreensão referencial. Ou seja, não há 

possibilidade do leitor ou receptor 

compreender o conectivo como um elemento 

de adição. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao considerar a correlação entre 

linguagens, tecnologia e ação social, é 

importante conceber uma interdependência 

dessas esferas no sentido de ação-reação. 

Ou seja, a linguagem se manifesta, altera 

e propaga através também das influências 

das diversas tecnologias (LEVY, 2009), 

moldando também os comportamentos 

coletivos e individuais que, por fim, 

impactam também nos usos de técnicas e 

aprimoramentos das tecnologias. 

A identidade individual e coletiva 

é construída também através dos discursos 

e suas formas de apreender, interpretar e 

expressar diante de processos culturais, 

locais e sociais, sendo uma esfera de 

múltiplas associações e multiletramentos 

que resultam em composições performáticas 

de linguagem. Culminando o viés de 

influência do social na linguagem e da 

linguagem no ambiente social, a atenção 

aos aspectos machistas e patriarcais se 

reflete nas postagens no Facebook, 

originando, entre as diversas 

manifestações e campanhas, uma 

estruturação de enunciação com a hashtag 

que incute ao letramento social a partir 

do rizoma, da descentralização, da 

hiperconexão.  

Diante da apropriação da técnica de 

catalogação mediante a hashtag pelos 
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usuários, compreende-se a dimensão e 

possibilidades de significação e 

ressignificação dos indivíduos nas 

ferramentas e artifícios digitais e, 

especificamente, as organizações 

argumentativas do objeto de estudo que são 

propagados pelas #MeuAmigoSecreto e 

findam num letramento social, construído 

na realidade discursiva, no que tange a 

violência contra a mulher perpetuada 

concomitantemente no mundo social. 

A análise elucida que os enunciados 

são carregados de estruturas criadas, 

moldadas e compartilhadas entre os 

usuários que reconhecem e perpetuam o 

poder da palavra, bordando nos recentes 

espaços do Facebook uma manifestação 

social construída pela argumentação e 

explanação dos atos-mundo de machismo e 

violência, se misturam aos ambientes 

digitais e perpetuam uma contínua 

manifestação opressora. Por fim, a 

identificação de 7 enunciados compostos 

pelo conectivo mas, além dos outros 

operadores linguísticos que desempenham 

papel argumentativo e conclusivo, aponta 

para a intensa manifestação de ações de 

linguagem nos espaços digitais, sendo 

sumário reconhecer suas apropriações, 

especificações e influências.  
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Resumo: O presente estudo pretende compreender como 
se dá a participação de ouvintes diaspóricos na 
programação da Rádio Comunitária 87.9 FM de 
Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, de que 
forma eles entram em contato com a Rádio e qual a 
postura da própria emissora e de seus profissionais 
perante esses ouvintes. Para tanto, a metodologia 
utilizada na pesquisa foi de entrevistas em 
profundidade realizadas com ouvintes da emissora 
que vivem em situação de diáspora e também com o 
diretor da Rádio. A pesquisa demonstrou que mais 
da metade dos entrevistados costuma entrar em 
contato com a Rádio Comunitária 87.9 FM, esse 
contato ocorre sobretudo por meio da internet, via 
e-mail, mensagens no Whatsapp, e comentários no 
site, no popup player e nas redes sociais da 
emissora, especialmente na página do Facebook da 
Rádio. A emissora busca se aproximar de seus 
ouvintes e fazer com que eles participem da 
programação, esse incentivo se dá principalmente 
por meio de sorteios, solicitando a opinião do 
público acerca de diversos assuntos e destacando a 
participação dos ouvintes durante a programação. 

                                                        
28 Doutoranda em Comunicação e Linguagens na 
Universidade Tuiuti do Paraná  UTP. Integrante dos 
Grupos de Pesquisa: Interações Comunicacionais, 
Imagens e Culturas Digitais  INCOM e Jornalismo no 
Século XXI  JOR XXI, da UTP. E-mail: 
lidiapaulatrentin@gmail.com. 

Palavras-chave: Participação; Radiodifusão 
Comunitária; Rádio na Internet. 
 

Abstract: The present study intends to understand 
how happens the participation of diasporic 
listeners in the programming of the Rádio 
Comunitária 87.9 FM of Frederico Westphalen, Rio 
Grande do Sul, how do they get in touch with the 
Rádio and what posture of the broadcaster itself 
and its professionals towards these listeners. 
Therefore, the methodology used in the research was 
from in-depth interviews conducted with the 
broadcaster's listeners who lives in a diaspora 
situation and also with the director of the Radio. 
The survey showed that more than half of the 
interviewees used to contact with the Rádio 
Comunitária 87.9 FM, this contact occurs mainly 
through the internet, via email, messages in 
Whatsapp, and comments on the site, the popup 
player and the social networks of the broadcaster, 
especially on the Radio Facebook page. The radio 
station seeks to get closer to its listeners and 
get them to participate in the programming, this 
incentive is given mainly through sweepstakes, 
asking the public's opinion on various subjects and 
highlighting the participation of the listeners 
during programming. 
 

Keywords: Participation; Community Broadcasting; 
Internet radio. 

 

Introdução 

Em consequência do frequente 

surgimento de novas mídias, meios de 

comunicação tradicionais, como rádio, 

impresso e televisão estão se adaptando, 

principalmente no que diz respeito às 

mídias digitais, utilizando a internet, 

redes sociais e também criando 

aplicativos para facilitar o acesso aos 

conteúdos produzidos por estes meios e 

também para dar maior visibilidade aos 

veículos. Isso está acontecendo para que 

esses meios não corram o risco de perder 
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audiência.  

O rádio 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 potenciais para a 

 

Tendo isso em vista, o presente 

estudo tem como objetivo geral 

compreender como se dá a participação de 

ouvintes diaspóricos na programação da 

Rádio Comunitária 87.9 FM de Frederico 

Westphalen, Rio Grande do Sul.  

Como objetivos específicos têm-se: 

A. Verificar de que forma esses 

ouvintes entram em contato 

com a emissora; 

B. Questionar os ouvintes para 

compreender quais os motivos 

que os levam a contatar a 

Rádio Comunitária FM; e 

C. Averiguar, qual postura da 

própria emissora e de seus 

profissionais perante a 

participação desses ouvintes 

na programação da Rádio.  

A metodologia utilizada para 

realizar a presente pesquisa foi de 

entrevistas em profundidade com ouvintes 

diaspóricos que acompanham a programação 

da Rádio Comunitária FM por meio da 

internet e com o diretor da emissora.  

A Rádio Comunitária 87.9 FM foi 

escolhida justamente por ser uma emissora 

comunitária, o que faz com que, 

teoricamente, seja mais próxima da 

comunidade e da cultura de Frederico 

Westphalen, pois, segundo a Lei nº 9.612, 

de 19 de fevereiro de 1998, que 

regulamenta o Serviço de Radiodifusão 

Comunitária, esse tipo de emissora deve 

ser de baixa frequência, atendendo uma 

comunidade restrita e dando à comunidade 

a oportunidade de divulgar ideias, 

cultura e tradições. 

Isto posto, em seguida serão 

abordados conceitos de grande relevância 

para a pesquisa, como o de radiodifusão 

comunitária, levando em consideração suas 

características e regulamentações; o 

histórico da Rádio Comunitária 87.9 FM; 

rádio na internet, as diferenças e 

semelhanças com o rádio tradicional  o 

rádio escutado via dial , mudanças que 

ocorreram com a convergência tecnológica; 

e entrevistas em profundidade, buscando 

dessa forma, responder aos objetivos 

geral e específicos da pesquisa. 

Radiodifusão Comunitária  

Apesar de as rádios comunitárias 

terem surgido no Brasil apenas na década 

de 90, já 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).  

Para regulamentar o Serviço de 

Radiodifusão Comunitária (tanto no que se 

refere a rádio quanto televisão) foi 

criada a Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro 

de 1998. Ela determina que, para ser um 

serviço de Radiodifusão Comunitária, deve 
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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.  

O objetivo da Radiodifusão 

Comunitária é, 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 Lei nº 9.612 também define a 

programação das emissoras comunitárias, 

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. 

Ainda, 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. 

Esse formato comunitário, 

trabalho afinada com os interesses dos 

ouvintes, servindo de canal aos seus 

anseios e buscando, deste modo, a 

(FERRARETTO, 2001, p. 38). 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 que as 

emissoras comerciais, uma vez que dão 

espaço à multiplicidade das vozes que 



 

100 
 

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.  

 Dessa forma, quando os 

indivíduos da comunidade conseguem 

participar da programação das emissoras, 

enviando informações e pautas e até mesmo 

falando ao vivo, eles estão exercendo sua 

condição de cidadão dessa comunidade. 

 

Rádio Comunitária 87.9 FM 

 

A Associação Frederiquense de 

Radiodifusão Comunitária, que abrange o 

município de Frederico Westphalen, foi 

fundada em 22 de março de 2003. Como era 

uma entidade sem fins lucrativos, os 

aparelhos foram adquiridos com 

investimentos particulares dos 

associados29. Em 15 de maio de 2003, foi 

ao ar, pela primeira vez, a programação 

da Rádio Comunitária, que teve o nome foi 

escolhido em uma assembleia geral da 

associação. 

Em 2006, a rádio disponibilizou sua 

programação ao vivo para a internet 

através do site30.  

                                                        
29 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 atualmente conta com 10 (dez) 

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 

comunicação feita  

Além disso, a emissora já 

estabeleceu parcerias com o curso de 

Comunicação Social: Habilitação em 

Jornalismo, da Universidade Federal de 

Santa Maria (UFSM), campus de Frederico 

Westphalen, e com a Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões 

(URI), campus de Frederico Westphalen. 

 

Rádio na Internet 

É cada vez mais frequente a 

utilização de sites, redes sociais e 

30 O site da Rádio Comunitária 87.9 FM pode ser 
acessado pelo endereço: 
http://www.comunitaria.com.br/ 
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aplicativos por emissoras de rádio que 

buscam ampliar seu público e manter os 

ouvintes que não conseguem ouvir a 

emissora via dial por motivos de distância 

geográfica, pois, dessa forma, elas podem 

se fazer presentes com mais facilidade no 

cotidiano de seu público. É um novo 

formato de rádio, que pode ser acessado 

por meio de diversos dispositivos, como 

celulares, notebooks, smartphones, 

tablets, entre outros, utilizando conexão 

com a internet.  

Lopez (2009, p. 12) utiliza o termo 

diversas linguagens, em distintos 

suportes e, ainda assim, mantém no áudio 

microblogs, que potencializam seu alcance 

 

Mesmo sendo um rádio de diversos 

suportes e de várias linguagens, no qual 

há a possibilidade de complementar as 

informações sonoras com informações 

multimídia, seu foco e elemento chave 

continua sendo o áudio. Como explica Prata 

transmitida, não é preciso o auxílio 

visual da página que pode ser minimizada. 

 

Esse novo rádio, segundo Prata, faz 

surgir também um novo público e um novo 

modelo de conteúdo, que nasceu das 

modernas tecnologias, em que é possível, 

além de ouvir as mensagens, também as 

encontrar em formato de texto, vídeos, 

toda uma profusão de elementos textuais e 

imagéticos que ressignificam o velho 

sem deixar de ser rádio. 

Em vista disso, na internet, o 

alcance da programação radiofônica é 

mundial, e para a autora (2009, p. 245) 

nova dimensão às rádios de pequena 

expressão, antes limitadas a um raio 

a o 

tamanho nem o tipo 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 ao dispositivo 

necessário para ouvir a emissora (por 

exemplo tablet, computador, smartphone) e 

à internet. 

Com as novas configurações desse 

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 compreendido. 

Ademais, as novas tecnologias 

simplificaram o contato do público com as 

emissoras, tornando mais fácil para os 

ouvintes indicarem músicas, mandarem 

recados e sugerirem pautas, já que isso 

agora pode ser feito pelas redes sociais, 
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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, 

rádio é um veículo interativo por 

(via dial)  que já priorizava a relação 

próxima com os ouvintes , quanto o novo 

rádio, que facilita essa interação. 

Assim como as alterações que 

ocorreram no conteúdo, nas audiências e 

nas características do rádio, ocorreram 

mudanças também relacionadas aos 

profissionais do rádio, que tiveram que 

se adaptar, pois, saber falar no rádio não 

é mais o suficiente, é necessário que o 

profissional saiba produzir conteúdos 

diversificados, multimídia e 

multiplataforma. 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. 

É preciso repensar o rádio, uma vez 

que ele está se modificando e se 

reconfigurando para atender às novas 

demandas criadas pela internet. Lopez 

(2010) explica que se deve compreender sua 

inclusão na internet e o novo 

relacionamento com o público, com as 

fontes de informação e também com os 

métodos de estruturação da informação, 

pois, apesar de o conteúdo sonoro ser 

construído para os ouvintes, agora, o 

rádio não se limita mais a isso.  

 

Metodologia 

A metodologia de pesquisa utilizada 

para a realização do presente estudo, foi 

de entrevistas em profundidade, 

realizadas com dez ouvintes  que, por 

questão de privacidade, foram 

identificados por meio de números  da 

Rádio Comunitária 87.9 FM, que vivem em 

situação de diáspora e 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.  

Uma entrevista em profundidade com 

o diretor da Rádio Comunitária 87.9 FM 

também foi realizada com o intuito de 

compreender o posicionamento da emissora 

na relação com os ouvintes, tanto os que 

vivem em Frederico Westphalen e ouvem a 

rádio via dial, quanto os que utilizam a 

internet para acompanhar a programação 

porque moram em outros municípios, 

estados e/ou países. O diretor também foi 

questionado sobre a postura que a emissora 

adota a respeito da participação dos 

ouvintes na programação, especialmente os 

que ouvem a rádio por meio do site, como 

acontece essa participação e como costuma 

ser o contato do público com a rádio.  
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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.  

Optou-se por entrevistas em 

profundidade pelo fato desse ser um método 

qualitativo, que tem por objetivo 

investigar determinado tema 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.  

Como é uma metodologia flexível, o 

entrevistado é livre para responder o que 

desejar e o pesquisador pode adaptar as 

questões da maneira que acredita ser 

entrevista procura intensidade nas 

respostas, não-quantificação ou 

p. 62). Ou seja, conforme o autor, esta 

técnica 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. 

Corroborando com Duarte (2009), 

estão as ideias de Gaskell (2008, p. 68), 

pesquisa qualitativa não é contar 

opiniões ou pessoas, mas ao contrário, 

explorar o espectro de opiniões, as 

diferentes representações sobre o mesmo 

número exato de entrevistados e nem mesmo 

um número mínimo ou máximo de perguntas 

nas entrevistas em profundidade, cada 

pesquisador deve verificar a quantidade 

necessária para que os resultados do 

estudo sejam satisfatórios e que atinjam 

os objetivos da pesquisa.  

 

Resultados 

O contato dos ouvintes com a 

emissora se dá tanto para pedir músicas, 

enviar recados, mandar abraços, 

participar de sorteios, enviar 

informações, ou simplesmente contar que 

está ouvindo a programação. Seis 

entrevistados já contataram a emissora 

(Entrevistado 01, Entrevistada 04, 

Entrevistado 05, Entrevistada 06, 

Entrevistada 08 e Entrevistada 09), o 

Entrevistado 01 costuma pedir músicas e 

participar de sorteios; os Entrevistados 

04, 05 e 09 participam de vez em quando, 

pedindo música e mandando recados para a 

família e/ou amigos que vivem em Frederico 

Westphalen; a Entrevistada 06 apenas pede 

músicas; e a Entrevistada 08 raramente 

pede música, mas com frequência sugere 

pautas aos jornalistas da emissora; o 

Entrevistado 02 mantém contato somente 

com um dos locutores, por terem sido 

colegas de estudos em Frederico 

Westphalen; o Entrevistado 10 entra em 

contato diretamente com diversos 

locutores da emissora, com o intuito de 

buscar informações ou apenas conversar; a 
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Entrevistada 07 nunca contatou a emissora 

ou os profissionais dela, mas já sentiu 

vontade de fazê-lo, com o objetivo de 

pedir músicas; e o Entrevistado 03 nunca 

entrou em contato com a Rádio. 

Esse contato que os ouvintes 

entrevistados mantém com a Rádio 

acontece, sobretudo, por meio da 

internet, via e-mail, mensagens e 

comentários no site e Facebook, meios 

pelos quais as mensagens são envidas à 

emissora rapidamente. Entretanto, o 

contato também ocorre por meio de ligações 

telefônicas, apesar de não ocorrer com 

muita frequência devido aos custos de cada 

ligação, principalmente pelo fato de os 

ouvintes entrevistados, com exceção de 

uma, não viverem em Frederico Westphalen. 

Há ouvintes que aproveitam o momento 

da escuta online para entrar em contato 

eu acesso o site é mais pra poder escutar 

as músicas, pra poder mandar o e-mail via 

site, e para ficar por dentro das notícias 

(Entrevistado 05, 31 anos) 

Nem todos os entrevistados têm o 

hábito de participar da programação da 

rádio, mas aqueles que participam, mesmo 

que não seja com muita frequência, são 

motivados ao saber que os recados, 

rádio serão ouvidos pela família e/ou 

-mail eu peço as músicas e 

ofereço pro meu pai e pra minha mãe, daí, 

é o jeito mais simples que eu tenho 

oferecendo por e-mail, 

(Entrevistado 05, 31 anos) 

Apesar disso, nem todos os ouvintes 

entram em contato com a emissora para 

mandar recados ou pedir músicas, há 

aqueles que contatam a Rádio em busca de 

informações ou apenas para conversar.  

 

Através dos canais da Rádio 
propriamente dito eu não faço essa 
participação, falo diretamente 
(com) com os locutores, alguns 
colegas, mas mais (por) por 
informação, trocar alguma ideia 
também, (nada de) nada pra pedir 
música ou participação mesmo. 
(Entrevistado 10, 30 anos) 

 

E alguns contatam a rádio somente 

para pedir música, sem a intenção de 

dedicá-

participei algumas vezes, (é) acho que 

umas duas vezes (que eu) que eu pedi 

música, mas foi (por) pela internet mesmo 

assim, não liguei nada, só foi (pelo) pela 

 

 

Ultimamente eu não tenho entrado 
muito em contato com a rádio não, 
(é) geralmente quando eu fazia isso 
era nos programas musicais, 
mandando algum abraço, ou só 
comentando que eu tava ouvindo a 
Rádio mesmo. (Entrevistada 09, 31 
anos) 

 

Esse contato com a emissora é 

realizado exclusivamente via internet, 

por meio de comentários no site e e-mail. 

Maneiras rápidas, simples e sem custo que 

facilitam o contato e, de certa forma, o 

estimulam, visto que, qualquer pessoa com 



 

105 
 

acesso à internet pode realizá-lo. 

Um aspecto bastante característico 

do rádio, e principalmente dos veículos 

comunitários, pela proximidade com o 

público, como colocado por alguns dos 

entrevistados, é a representação da 

cultura da comunidade onde ele está 

que principalmente rádios comunitárias, 

que (é) é onde (o) a comunidade tem um 

acesso mais fácil, né, pra levar os 

assuntos da comun

03, 37 anos) 

Além disso, há um vínculo, que foi 

criado entre a emissora e os seus 

ouvintes. Sobre essa relação entre a Rádio 

Comunitária 87.9 FM e os ouvintes, o 

diretor da Rádio afirma que a emissora 

tenta com que seja mais próxima possível. 

Pelo caráter da rádio, a rádio é 
comunitária, nós não temos um 
alcance maior do que da cidade, pela 
potência, pelo que prevê a 
legislação, então a gente procura 
ter uma interação muito grande com 
a comunidade, com os ouvintes, 
através da programação a forma de 
interagir, a todo o tempo propondo 
que eles (ã) se comuniquem com a 
gente pelo telefone, pelas redes 
sociais, as várias formas que 
existem hoje, e também pelo site, 
então (a, a) o nosso objetivo (é, 
é) é de que haja uma participação, 
e sempre que há uma participação em 
todos os programas a gente faz 
questão de destacar, né, pedido de 
música, (a) alguma reclamação sobre 
algum problema que estão vivendo lá 
no local onde moram, alguma 
informação que eles queiram saber. 
(Diretor, 46 anos) 

 
O mesmo acontece com ouvintes que 

não moram em Frederico Westphalen e que 

escutam a Rádio pela internet.  

A gente destaca sim o nosso site, 
que é por onde eles podem ouvir, o 
e-mail do site que eles podem se 
comunicar, então (é, a) gente 
procura (sa, não) não temos assim 
(muito) muito claro qual é que é a 
participação (dos) dos ouvintes 
fora de Frederico não temos muito 
claro isso, (ã), pela, pela 
internet, mas sabemos que tem, 
sabemos (que, que) que as pessoas 
acessam porque mandam e-mail 
perguntando coisas, ou pedindo 
musica, (ah é) passa muito por essa 
questão, (da, da, do) desse pedido 
assim, mais (de de) de mandar um 
abraço para alguém daqui e oferecer 
uma música, isso é uma coisa que nós 
trabalhamos muito na programação, 
né, das pessoas interagirem pra 
ouvir uma música, pra pedir uma 
música que gosta e fazer uma 
homenagem a alguém, e aí as vezes 
tem prêmios, as pessoas também se 
comunicam pra isso, pra concorrer, 
e a gente percebe que tem pessoas, 
né, pessoas de outros municípios, 
de outros locais, às vezes pessoas 
até do exterior, né, tem muitas 
pessoas que moram fora do Brasil, 
que são aqui da região e se 
comunicam com a gente, e a gente 
percebe por isso, desta forma. 
(Diretor, 46 anos) 

 

Assim, os ouvintes costumam 

participar da programação da emissora 

enviando recados, pedindo música, 

mandando abraços. Para incentivar a 

participação, a emissora utiliza técnicas 

como pedir opiniões, sortear brindes ou 

prêmios em parceria com empresas 

frederiquenses. Essa prática (sorteio) 

ocorre principalmente nos finais de 

semana, e de fato, essa técnica funciona, 

segundo o diretor. A participação ocorre 

por meio de ligações telefônicas (quando 

o ouvinte vive em Frederico Westphalen), 

mas principalmente via WhatsApp e pela 

internet. 
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Considerações finais 

Ao finalizar o presente estudo sobre 

a participação de ouvintes diaspóricos na 

programação Rádio Comunitária 87.9 FM de 

Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul, 

constatou-se que mais da metade dos 

ouvintes entrevistados costuma entrar em 

contato com a emissora e que esse contato 

ocorre principalmente pela internet, por 

e-mail, mensagens no aplicativo Whatsapp, 

comentários no site da Rádio, no popup 

player e nas redes sociais da emissora, 

especialmente na página do Facebook da 

Rádio.  

Os principais motivos mencionados 

pelos ouvintes entrevistados para entrar 

em contato com a emissora e participar da 

programação são mandar abraços para 

familiares, amigos e conhecidos; 

simplesmente comentar com os locutores 

que se está ouvindo a Rádio; pedir 

músicas, mesmo sem a intenção de dedicá-

la a alguém; há também aqueles que falam 

diretamente com os locutores, com o 

intuito de buscar mais informações e 

também indicar pautas.  

Saber que os recados, abraços, 

oferecimentos de músicas via rádio serão 

ouvidos pela família e/ou amigos 

incentiva a participação dos ouvintes, 

que, dessa forma, se sentem próximos dos 

entes queridos que estão distantes. 

Ainda, os programas com maior interação 

do público são os musicais. 

Além disso, a emissora busca uma 

aproximação com seus ouvintes fazendo com 

que eles participem da programação por 

meio de sorteios, pedindo a opiniões do 

público acerca de diversos assuntos e 

destacando a participação de cada ouvinte 

que entra em contato com os profissionais 

da emissora durante a programação, uma vez 

que, como declarou o diretor, a 

participação dos ouvintes é de grande 

relevância para a emissora. 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. 
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Resumo: O artigo em questão, trata da trajetória 
do posicionamento da mulher na história política 
brasileira que se inicia, mesmo que de forma 
tímida, no período da Primeira Repúblicae vai até 
a contemporaneidade. Para isso, o artigo discorrerá 
sobre o papel da mulher na sociedade, o processo 
de emancipação feminina, suas conquistas, desafios, 
trajetória, no mundo ocidental e no Brasil. O 
artigo também trata da reflexão sobre a necessidade 
cada vez maior de um espaço mais justo e solidário 
para todos os cidadãos, de forma especial, para as 
mulheres, onde não exista preconceitos e 
cerceamento, mas respeito e equanimidade.  
 

Palavras-chave: Feminismo; emancipação; política 
 

Resumen: El artículo encuestión, trata de 
latrayectoriadelposicionamiento de 
lamujerenlahistoria política brasilera que se 
inicia, aunque de forma tímida, enel período de 
laPrimera República y va hasta lacontemporaneidad. 
Para esto, el artículo discurrirá sobre el papel 
de lamujerenlasociedad, elproceso de 
emancipaciónfemenina, sus conquistas, desafíos, 
trayectoria, enel mundo occidental y en Brasil. El 
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Educação pela PUC/PR. Licenciada em Filosofia pelo 
Centro Universitário Claretiano. Professora de 
Graduação e Pós-Graduação pelo Centro Universitário 
Internacional Uninter. e-mail: 
karen.sturzenegger@gmail.com   

artículo también trata de lareflexión sobre 
lanecesidad cada vez mayor de unespacio más justo 
y solidario para todos losciudadanos, de forma 
especial, para lasmujeres, donde no exista 
prejuicios y cercenamiento, sino respeto y 
ecuanimidad. 
 

Palabras clave: Feminismo; emancipación; política 
 

 

INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento desse artigo está 

vinculado às pesquisas e debates 

realizados no grupo de estudos de Teologia 

e Educação, vinculado ao Programa de Pós-

Graduação em Teologia, da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná. São 

estudos ainda em desenvolvimento e o 

artigo em questão, trata-se dos primeiros 

passos sobre as discussões relacionadas 

às temáticas de gênero e emancipação 

feminina.  

Foi realizado levantamento de 

referenciais teóricos, através da 

pesquisa bibliográfica/ qualitativa / 

documental a fim de embasar a temática 

analisada no que se refere trajetória 

feminina na política brasileira. Esse 

estudo bibliográfico foi efetivado tanto 

em livros, como também em artigos e 

material virtual, explanado sobre a 

abordagem da temática de forma a torná-la 

embasada e consubstanciada. 

É imprescindível para a 

contextualização histórica feminina 
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trazer a memória as situações lamentáveis 

que as mulheres viveram durante séculos e 

séculos para terem seus direitos 

reconhecidos como cidadãs e pertencentes 

a sociedade. Que dirá o papel fundamental 

que os sufragistas realizaram para 

favorecer os direitos das mulheres. 32 

A presença das mulheres sempre foi 

presente na história da humanidade. Seja 

no centro, com o destaque para rainhas, 

princesas e imperatrizes ou à margem, como 

camponesas, bruxas e feiticeiras. 

(HAHNER, 1981).  

No Brasil, a luta pelo voto feminino 

foi o fundamental estandarte adotado pela 

Federação Brasileira pelo Sufrágio 

Feminino  FBPF  entidade que surgiu em 

agosto de 1922, e que concentrava as lutas 

femininas pelo voto feminino em todo o 

país.  

Silva (2013, p.2), relata que é 

importante ressaltar que a FBPF não foi o 

único movimento feminista do período, 

tampouco a primeira expressão de mulheres 

que se reuniram por uma causa em comum; 

porém foi o movimento que ganhou maior 

expressão e reconhecimento no país, 

talvez por ser composto por mulheres da 

                                                        
32O movimento pelo sufrágio feminino foi um movimento 
social, político e econômico de reforma, no século 
XIX, com o objetivo de estender o sufrágio (o direito 
de votar) às mulheres. Participaram do sufrágio 
feminino, mulheres ou homens, denominados 
sufragistas. Disponível em: 
http://www.semacip.ufscar.br/wp-
content/uploads/2014/12/Contribui%C3%A7%C3%B5es-
feministas-para-o-pensamento-pol%C3%ADtico-
brasileiro-as-sufragistas-nos-anos-1920.pdf. Acesso 
em: 23.fev.2017   

 

elite ou talvez por não ser radical, 

embora, nas palavras da principal 

liderança, Bertha Lutz33: 

O movimento feminino é geralmente 
uma reforma pacífica, mas nem por 
isso deixa de ser uma revolução de 
costumes, praxes e leis. A nenhum 
movimento melhor se aplica o 
conceito de Revolução permanente, 
criado por um observador 
contemporâneo (LUTZ apud SOIHET, p. 
220) 

Vale relembrar que no cenário 

brasileiro,  

 
As mulheres apenas puderam se 
matricular em estabelecimentos de 
ensino em 1827. O direito a cursar 
uma faculdade só foi adquirido 
cerca de 50 anos depois. Apenas em 
1887 o país formaria sua primeira 
médica34. As primeiras mulheres que 
ousaram dar esse passo rumo à sua 
autonomia e profissionalização 
foram socialmente segregadas. 
(BUONICORE, 2001, p.1) 

 
Essas mulheres que tomaram a frente 

desse novo movimento, desbravaram espaços 

que até então eram exclusivos de homens 

e, por muitas vezes, foram estigmatizadas 

e colocadas à margem por solicitarem a 

sociedade um maior espaço de expressão e 

maior igualdade em direitos, entre homens 

e mulheres.   

Buonicore coloca que,  

33Bertha Maria Julia Lutz (São Paulo, 2 de agosto de 
1894  Rio de Janeiro, 16 de setembro de 1976) foi 
uma bióloga brasileira especializada em anfíbios, 
pesquisadora do Museu Nacional. Foi uma das figuras 
mais significativas do feminismo e da educação no 
Brasil do século XX.  
34 Em 1849, foi quando a Faculdade de Medicina da 
Bahia passou a aceitar mulheres e, em 1887, formou 
a primeira médica, a gaúcha Rita Lobato Freitas, que 
teve coragem de enfrentar a resistência e o 
machismo. Disponível em: 
http://www.cienciaecultura.ufba.br/agenciadenotici
as/noticias/primeira-medica-saiu-da-instituicao-
em-1887/ - Acesso em: 23.fev.2017  
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O primeiro Código Civil brasileiro, 
aprovado em 1916, reafirmou muitas 
das discriminações contra a mulher. 
Escreveu a professora Lígia Quartim 

m o casamento, a 
mulher perdia sua capacidade civil 
plena. Cabia ao marido a 
autorização para que ela pudesse 
trabalhar, realizar transações 
financeiras e fixar residência. 
Além disso, o Código Civil punia 
severamente a mulher vista como 

‟, considerava a não 
virgindade da mulher como motivo de 
anulação do casamento [...] e 
permitia que a filha suspeita de 
´desonestidade´, isto é, manter 
relações sexuais fora do casamento, 

casadas  ou sob o pátrio poder  
eram consideradas incapazes 
juridicamente, como as crianças, os 
portadores de deficiência mental, 
os mendigos e os índios. 
(BUONICORE, 2009, p. 1) 

 
Sendo assim, já no início da 

construção da sociedade brasileira, as 

mulheres foram retiradas de qualquer 

direito político. Buonicore (2009) 

ressalta que antes mesmo da Proclamação 

da República,foi outorgada a Carta 

Outorgada do Império (1824) e a primeira 

Constituição da República (1891) onde não 

era concedido para as mulheres não o 

direito de votar e nem de serem votadas. 

Uma situação que persistiria até as 

primeiras décadas do século XX. Eram, 

portanto, consideradas cidadãs de segunda 

categoria. 

Conforme Varikas (2003), na 

sociedade moderna (período que se sai do 

pensamento medieval e se ingressa nas 

características sociais e econômicas da 

Revolução Industrial), o papel na ação 

política foi recaracterizada, sem 

necessariamente estar sob a tutela de 

intervenções divinas ou religiosas, dando 

a esses agentes uma certa liberdade 

política e na vida pública. Entretanto, 

essa mudança configurou-se, 

exclusivamente, para indivíduos do sexo 

masculino. As mulheres, novamente, 

ficaram relegadas a questões próprias da 

fazer política ou participarem desse 

ambiente.  

Entendia-se que as mulheres não 

tinham as mesmas capacidades físicas e 

intelectuais que os homens. Rousseau 

afirmava que a posição dos órgãos sexuais 

determinava a posição dos sujeitos na 

sociedade. A influência do homem é para 

fora, enquanto da mulher é para dentro 

(SCOTT, 2005). 

Mesmo em períodos das Revoluções 

Burguesas são trazidos valores de 

igualdade e liberdade, esses valores são 

apregoados para homens. Vale lembrar que 

as Revoluções Burguesas foram movimentos 

sociopolíticos que se deram entre 1640 e 

1850, onde uma sociedade aristocrática e 

nobre, formada por uma monarquia 

absolutista, percebe-se em transformação, 

onde se manifesta a sociedade capitalista 

e pela produção mercantil liberal. Os 

exemplos clássicos de revoluções 

burguesas são a Revolução Inglesa 

(1640/88) e a Revolução Francesa (1789), 

nas quais "os mecanismos políticos, 

jurídicos e ideológicos de ambas 

garantiam, à burguesia, o desenvolvimento 

das relações capitalistas de produção e o 

exercício da dominação social e da 
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hegemonia política sobre os demais 

segmentos da sociedade contemporânea". 

Até mesmo no período da Revolução 

Francesa, que foi um período de intensa 

agitação política e social na França, que 

teve um impacto duradouro na história do 

país e, mais amplamente, em todo o 

continente europeu, com a construção da 

Declaração Universal do Homem e do 

Cidadão, a igualdade de gênero é 

assimétrica.  

 

Bonacchi e Groppi lembram que, 

 
É na época da Revolução Francesa que 
se prepara a construção concreta e 
não linear daquele modelo de 
cidadania que atravessou o Ocidente 
europeu nos últimos duzentos anos e 
do qual as mulheres permaneceram 
por muito tempo excluídas 
(BONACCHI; GROPPI, 1995, p. 12) 

 

Também Silva comenta que os ideais 

da Declaração não citavam as mulheres: 

 

O indivíduo universal e livre 
não incluía a mulher 
simplesmente porque ela não 
existia enquanto sujeito 
político. Não que ela não fosse 

                                                        
35Olympe de Gouges, pseudônimo de Marie Gouze 
(Montauban, 7 de maio de 1748  Paris, 3 de novembro 
de 1793) foi uma dramaturga, ativista política, 
feminista e abolicionista francesa. Os escritos 
feministas de sua autoria alcançaram enorme 
audiência. Foi uma defensora da democracia e dos 
direitos das mulheres. Na sua obra Declaração dos 
Direitos da Mulher e da Cidadã (em francês: 
Déclarationdesdroits de lafemme et de lacitoyenne) 
de setembro de 1791, opôs-se ao patriarcado de época 
e ao modo pelo qual a relação homem-mulher se 
expressava na Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão, durante a Revolução Francesa. Devido aos 
seus escritos e atitudes pioneiras, foi 
guilhotinada. Fonte: CASTRO, Flávia Lages de. 
História do Direito Geral e do Brasil. 5ª ed. São 
Paulo; Editora Lumen Juris, 2007. 

 

importante. Pelo contrário, a 
mulher é um elemento importante 
para a família moderna, para o 
bom espírito do lar, o andamento 
saudável para o desenvolvimento 
e progresso da nação. Quando 
lympe de Gouges35 propõe, apenas 
dois anos depois, a Declaração 
Universal dos direitos da Mulher 
e da Cidadã, é incompreendida e 
esnobada pelos revolucionários, 
entre os quais Robespierre e 
Marat36. Embora encaminhe para a 
Assembleia aprovar, tal qual foi 
feito com a Declaração do Homem, ela 
dedica à Rainha Maria Antonieta, 
esposa de Luís XVI, daí talvez, ser 
considerada traidora e condenada à 
forca. Mesmo diante da morte, 
mantém sua crença na igualdade da 

tem o direito de subir ao cadafalso; 
ela deve ter igualmente o direito 

mulher e dos seus direitos e lança 
igualmente 17 artigos com foco no 
direito da mulher. (SILVA, 2013, p. 
5).  

 

Portanto, percebe-se que essa 

exclusão da mulher como cidadã e pessoa 

que poderia ser atuante no espaço em que 

se encontrava, e quando fala-se de espaço, 

não remete-se somente ao espaço 

doméstico, mas outras esferas sociais, se 

36Maximilien François Marie Isidore de Robespierre 
(Arras, 6 de maio de 1758  Paris, 28 de julho de 
1794) foi um advogado e político francês, e uma das 
personalidades mais importantes da Revolução 
Francesa. Jean-Paul Marat (Boudry, 24 de maio de 
1743  Paris, 13 de julho de 1793) foi um médico, 
filósofo, teorista político e cientista mais 
conhecido como jornalista radical e político da 
Revolução Francesa. Fonte: David P. Jordan. 
Revolutionary Career of Maximilien Robespierre. 
Simon and Schuster, 2013. 
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existia quase uma inexistência dessa 

discussão como algo possível. Essas 

questões permeavam o Brasil, bem como os 

demais países do ocidente. A mesma 

mentalidade de impossibilidade que o 

gênero feminino pudesse oferecer algo a 

mais do que seu papel como mãe e esposa.  

É importante frisar, antes de 

continuar sobre a explanação sobre a 

emancipação feminina e a trajetória 

feminina na política brasileira, relatar 

o que foi a Primeira República e sua 

importância na história do Brasil. 

 

Primeira República  

A Primeira República refere-se ao 

período entre os anos de 1889 e 1930, em 

que a elite cafeeira paulista e mineira 

se revezavam no poder no Brasil, em 

especial no que concerne a motivações 

políticas e econômicas.  

O primeiro presidente que, 

efetivamente, o Brasil teve foi Marechal 

Deodoro da Fonseca que proclamou a 

República em 15 de novembro de 1889 e 

realizou seu mandato através de um governo 

provisório.  

Resultado de complexas articulações 

políticas, o referido sistema permitiu às 

elites agroexportadoras que comandavam o 

país naquele instante se perpetuar no 

poder durante quatro décadas de nossa 

história. (Vares, 2012)  

Ainda, segundo Vares, 

Por meio do controle da máquina 
eleitoral nos estados e nos 
municípios, viabilizado, de um 

lado, pelo federalismo adotado pela 
Constituição de 1891 e, de outro, 
pelo pacto político entre os 
estados de maior expressão, o 
governo impedia que vozes 
dissidentes ganhassem projeção e 
quebrassem o ritmo político e 
econômico imposto ao país. Embora 
ancorado nos pressupostos básicos 
do liberalismo clássico, na 
prática, o sistema oligárquico 
representou a exclusão política da 
maioria da população, especialmente 
nas regiões mais atrasadas onde o 
nível de informação do povo era 
restrito e a violência empregada 
pelos mandatários locais constante. 
(VARES, 2012, p. 122).  

  

Entretanto, no período que rege 

entre 1910 e 1920, o sistema político e 

econômico brasileiro passaria por 

profundas transformações o que colocaria 

em risco o formato da Primeira República 

ou também chamada República Velha.  Dessa 

for

eclodem nos grandes centros urbanos e 

também no interior prenunciam as mudanças 

 

Conforme coloca Vares (2012),  
 
Embora, como sugere Boris Fausto 
(2003), não seja correto afirmar, 
como comumente se tem feito, que os 
interesses das oligarquias 
agroexportadoras representassem 
integralmente os interesses da 
nação no decorrer da Primeira 
República, o que supõe um Estado sem 
qualquer autonomia, não se pode 
negar que parte da influência 
política exercida por esses grupos 
resultou dos termos em que a 
referida Constituição foi 
elaborada, já que o centralismo 
inerente ao regime monárquico, 
vigente até a manhã do dia 15 de 
novembrode 1889, fora substituído 
por um modelo federalista que deu 
aos Estados um grau de 
independência infinitamente maior 
do que previa a Constituição de 
1824. Essa descentralização 
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permitiu às oligarquias ligadas à 
agroexportação, principalmente a 
cafeeira, realizar uma série de 
articulações visando estabilizar o 
cenário político, marcado por 
divergências infindas nos primeiros 
anos republicanos. (VARES, 2012, 
p.125) 

  

Diante desse cenário, entende-se 

que o impasse em torno das oligarquias de 

São Paulo e Minas Gerais nas eleições de 

1930 decretou o fim da dominação imposta 

por esses grupos. 

O papel da mulher e sua educação 

na Primeira República  

No período da Primeira República, o 

espaço por excelência da mulher era o 

espaço privado, representado pelo lar. Já 

os homens assumiam as funções produtivas 

e ocupavam o espaço público. Devido à sua 

função reprodutiva, a educação das 

mulheres era, na maioria das vezes, 

limitada a melhor prepará-las para cuidar 

das atividades da casa. (Menezes et al, 

2009).  

De acordo Matos, na sociedade 

portuguesa, marcada fortemente pelo 

modelo patriarcal, o lema que prevaleceu 

(Matos, 1985, p. 117). 

Importante ressaltar que a forma de 

vida que as mulheres brasileiras brancas 

viviam no Brasil era muito semelhante ao 

que as mulheres brancas viviam em 

Portugal. Na verdade, era mais um reflexo 

colonialista e herdado pelo país que o 

colonizava.  

  

Menezes et al, 2009, relata ainda 

que: 

 
O enclausuramento em que vivia 
tanto a mulher portuguesa quanto a 
brasileira. Nessas sociedades, a 
mulher deveria apresentar 
qualidades que a tornavam 
semelhante a uma monja: calada, 
sofrida, sem enfeites, sendo comum 
encontrar senhoras de famílias 
abastadas ainda analfabetas. Essa 
situação só começaria a se 
modificar com as reformas do 
Marquês de Pombal, permitindo que 
aos poucos as mulheres tivessem 
acesso à educação escolar. (MENEZES 
et al, 2009, p. 44).  

 
  

Já Rocha  Coutinho, destaca que: 

Na história do nosso país, herdeiro 
da cultura lusa, a mulher 
tambémconquistou tardiamente o 
direito de escolarizar-se. Após a 
Independência, buscando inserir o 
Brasil no mundo moderno, foram 
surgindo escolas fundadas tanto por 
ordens religiosas quanto por 
leigos. Contudo, havia um maior 
número de escolas para meninos do 
que para meninas. Além disso, 
existia também uma diferenciação 
nos currículos: nas escolas 
primárias masculinas, ensinavam-se 
a leitura, a escrita e 
conhecimentos de aritmética, 
geografia e línguas; nas femininas, 
ensinavam-se as primeiras letras, 
gramática portuguesa e francesa, os 

canto e a dança (ROCHA-COUTINHO, 
1994, p.80).  

 

 

Dessa forma, entende-se que, 

propositalmente, as mulheres recebiam uma 

educação de pouca instrução ou, no máximo, 

voltada para representar bem e com 

elegância seus lares, marido e filhos, em 

eventos privativos, valorizando os 

brasões das famílias.  
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É a partir da 1ª Lei de Instrução 

Pública do Brasil, de 1827 (Brasil, 1998), 

que a escola começa a abrir-se para a 

mulher brasileira, criando escolas 

primárias para o sexo feminino em todo o 

império, essa lei não tenha instituído a 

abertura desses estabelecimentos para 

meninas como uma obrigação legal (Louro, 

2001a, p. 447).  

 Nesse sentido, Menezes et al, 

reforça que mesmo com esse limite na 

legislação, é inegável que a partir desse 

momento foram sendo criadas as condições 

para que a mulher avançasse nos estudos, 

podendo ir além do ensino primário, posto 

que se instituía a necessidade de formar 

mestras. (Menezes et al, 2009, p. 45).  

Já Schaffrath também traz que, 

  
como naquela época, no Brasil e 
também na Europa, as aulas eram 
dadas em turmas separadas por sexo, 
foi preciso que se admitissem 
mulheres para lecionar nas turmas 
femininas; assim foram criadas as 
primeiras vagas para o magistério 
feminino. (SCHAFFRATH, 2000, p.4).  

 

Dessa maneira, pouco a pouco, as 

mulheres começaram a ganhar espaço no 

âmbito educacional, principalmente, com a 

criação das Escolas Normais. As Escolas 

Normais foram instituições de formação de 

professores. Surgiram no Brasil, 

previstas pela Lei Provincial de 1835, 

sendo a primeira delas instalada no mesmo 

ano, em Niteroi, no Rio de Janeiro. A 

justificativa para a criação das Escolas 

Normais era a de que os antigos mestres-

escola, professores da época, não estavam 

preparados para a prática docente. Desta 

forma, os estabelecimentos serviriam como 

referência de normalização das práticas 

educativas, formação e instrução 

profissional de novos mestres além de 

propor, através de concursos públicos, a 

melhoria do preparo de pessoas 

consideradas aptas ao magistério. Nas 

Escolas Normais, as mulheres tinham 

formação para serem professoras do ensino 

primário, hoje chamado de ensino 

fundamental.  

 

A participação política feminina 

na história do Brasil 

Além das transformações que estavam 

ocorrendo no Brasil, em especial, no 

espaço educacional para as mulheres, 

ousou-se avançar ainda mais, no campo da 

política. Essas transformações não 

ocorriam somente no Brasil, mas em todo o 

mundo ocidental, de forma particular, na 

Europa e Estados Unidos. Após a Revolução 

Francesa, o pensamento sobre os direitos 

dos indivíduos começou a ser discutido com 

maior intensidade nos meios filosóficos, 

e consequentemente, os Estados passaram a 

sofrer intervenções em favor destes 

direitos. A sociedade passava a exigir 

novos conceitos de liberdade. 

 Além disso, com o advento da 

Revolução Industrial, surgem novas 

reivindicações por melhores condições de 

trabalho e sociais. Os trabalhadores 

começavam a exigir jornadas de trabalho 

mais justas, melhores salários, repouso 
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semanal e mais espaço e direitos como 

cidadãos.  

 Todavia, diante de todo esse 

frenesi na busca por mudanças políticas e 

sociais, muito pouco ainda se tinha 

conquistado no espaço feminino. O direito 

pelo voto ainda seria uma grande luta a 

ser conquistada.  

 Souza e Amorim (2014), 

destacam que a democracia, entendida como 

liberdade de participação na construção 

do movimento político e de cidadania, onde 

estão inseridos homens e mulheres num 

movimento dinâmico e incessante, é anseio  

de todos os povos na atualidade, o 

que só pode ser conquistado a partir da 

política, a qual promove a interlocução 

permanente entre os agentes sociais 

possibilitando a construção da justiça 

social com liberdade de manifestação, de 

escolha e de decisão. 

  

Outro ponto de grande relevância 

colocado por Souza e Amorim é que, 

 
De acordo com BOURDIEU (1999), o 
campo político é composto por 
diversas lutas simbólicas, onde 
seus agentes se utilizam de 
capitais desiguais, poderes 
simbólicos desiguais, os quais são 
fundamentais para os integrantes do 
campo político serem conhecidos por 
seus pares. O campo político é um 

políticos necessitam reproduzir o 
aparelho e as condições necessárias 
para se manterem no jogo. Dessa 
forma, as mulheresinseridas no jogo 
político, obedecem a essa mesma 
lógica, atuam na busca da ampliação 
do capital político e buscam 
trabalhar pautas que possibilitem 
maior visibilidade. (SOUZA e 
AMORIM, 2014, p.3).  

 
No Brasil, em que pese sua história 

marcada pelo autoritarismo político e 

mulheres que pouco a pouco, conquistam 

espaços notadamente masculinos 

comprovando que capacidade e competência 

(Rev.Mátria, no.10). 

         Souza e Amorim também 

citam que na opinião de Oliveira (1997, 

, que 

conquistava o direito de votar e ser 

votada tão cedo, em relação a milhões de 

outras pelo mundo afora, sempre relutou, 

todavia, em participar da atividade 

reflexão sobre o predomínio da cultura 

machista na sociedade ocidental, a qual 

impôs a mulher papeis sexuais claros, 

levando-a, durante muito tempo, a 

incorporá-los e, ao mesmo tempo, afastar-

se daqueles culturalmente destinados aos 

homens, como é o caso da política. (SOUZA 

e AMORIM, 2014, p. 4).  

Nesse contexto histórico, o que 

favoreceu uma maior participação das 

mulheres no contexto político brasileiro 

foi, sem dúvida, a elaboração da primeira 

constituição republicana brasileira, em 

1891. Por muito tempo houve preconceitos 

e resistências de todo o tipo para que as 

mulheres ocupassem cargos públicos e 

pudessem contribuir na política 

brasileira. Essa mentalidade, de fato, 

não existia somente no Brasil, mas na 

Europa e Estados Unidos, pois 
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considerava-se que a mulher não teria 

condições psíquicas e emocionais para 

representarem seus respectivos países.  

No final do século XIX e início do 

XX, inúmeros intelectuais, além de 

militantes dos movimentos feministas, em 

especial, o movimento sufragista, citado 

acima, tinham como objetivo despertar a 

sociedade para um novo olhar, destacando 

que todos são cidadão com iguais direitos 

e que não se deve haver diferenças entre 

gênero ou raça.  

Um dos casos mais emblemáticos e que 

despertou a atenção da imprensa mundial 

para o movimento sufragista, foi da 

britânica Emily Davison (Blackheath, 

Londres, 11 de outubro de 1872 - Epsom, 

Surrey, 8 de junho de 1913), que sendo 

membro do movimento sufragista e, após 

inúmeras manifestações pacifistas pelo 

direito do voto feminino, sem sucesso, 

optou, juntamente com o movimento que 

participava, por ações violentas, que 

culminou em uma ação desesperada ao 

lançar-se na frente de um cavalo, montado 

pelo rei Jorge V no Derby Epson 

Downs(evento de corrida de cavalos), 

resultando em ferimentos que causaram a 

sua morte cerebral, formalmente declarada 

quatro dias depois, mediante insistência 

da família para um veredito do acidente.  

Esse episódio culminou em 

manifestações por todo mundo ocidental, 

despertando a atenção sobre o tema e 

promovendo, nos anos seguintes, o voto 

feminino nos mais diversos países.  

Souza e Amorim ainda colocam que,  

No que se refere a América Latina 
as formas habituais de participação 
política incluíam: a participação 
eleitoral, a participação nas 
assembleias políticas e no governo, 
participação na administração, 
participação em associações de 
diversos tipos, participação na 
imprensa política e de informação. 
No que se refere a participação 
indireta das mulheres na vida 
política implica saber sobre a 
influência exercida pelas 
personalidades femininas dentro do 
núcleo familiar como: bairros, 
aldeias e comunidades. (SOUZA e 
AMORIM, 2014, p.5). 

 

Dessa forma, inicia-se, na América 

Latina, uma maior força de expressão das 

mulheres nos mais diversos núcleos 

políticos comunitários e sociais, etc.  

Dentro da perspectiva brasileira, 

de forma mais contemporânea, foi através 

dos Movimentos Sociais e das Políticas 

Públicas, que as mulheres conseguiram 

alçar voz às suas opiniões e contribuir 

de forma real nas transformações sociais 

e fazer com que a sociedade, até então, 

essencialmente, masculinizada, pudesse 

confiar em suas contribuições e começasse 

a compreender seu papel político-social. 

Landerdahl e Roso (2013, p.1) 

consideram que 

A importante contribuição das 
mulheres nas últimas décadas, no 
Brasil, por meio de movimentos 
sociais, dentre eles os feministas, 
tem possibilitado avanços nos 
debates que tentam superar 
desigualdades históricas que ainda 
delimitam espaços e formas de 
manifestação desse grupo social. 

 

Surgem aí os movimentos das mulheres 

negras, movimentos e ações em combate ao 

feminicídio, a violência doméstica e 
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tantas outras ações presentes no Brasil, 

que tem solidificado as ações das mulheres 

nos espaços políticos e de discussões 

sociais.  

Noremberg e Antonello (2016), 

afirmam que as primeiras mulheres a 

participar ativamente no legislativo e no 

executivo foram Alzira Soriano, Carlota 

Pereira de Queirós, Antonieta de Barros, 

Euníce Michiles, Esther de Figueiredo 

Ferraz, Roseana Sarney, Maria Pio de Abreu 

e Dilma Rousseff. Entretanto, apesar dos 

avanços realizados, ainda muito se existe 

para avançar em relação da atuação 

política da mulher no âmbito político 

brasileiro. Esse espaço ainda é 

fortemente representado por homens.  

De fato, o que contribuirá para a 

mudança dessa situação será através de uma 

conscientização da população, 

compreendendo a importância da presença 

da feminina na política brasileira e, isso 

se dará, essencialmente, através do voto 

eleitoral.  

 

Considerações Finais 

No Brasil, essa participação mais 

ativa somente pode ser observada em época 

de campanhas eleitorais, quando os 

mulheres para preencherem as vagas que são 

destinadas a elas por conta da Lei 

9.504/97 que obriga o preenchimento do 

nível de 30% da participação feminina 

junto aos partidos políticos.  

Nos cargos políticos, apesar de 

termos superado o fato de nunca ter havido 

uma presidente mulher no Brasil  e também 

em outros países da América Latina, tais 

como Argentina e Chile , ainda é desigual 

a comparação entre mulheres e homens nos 

cargos executivos, legislativos e 

judiciários. Foi na Argentina, inclusive, 

que a primeira mulher (Isabel Martínez de 

Perón) ocupou o cargo de presidente no 

mundo, embora outras mulheres tenham 

ocupado cargos de chefes de Estado 

anteriormente em outros locais do globo. 

(PENA, 2017).  

Ainda, segundo Pena (2017), nas 

eleições de 2014, apenas 10% dos 

candidatos eleitos eram mulheres. Embora 

esse número seja melhor que nas eleições 

anteriores, ele ainda é muito baixo. Além 

disso, cinco estados (AL, ES, MT, PB e SE) 

não elegeram sequer uma mulher para um dos 

cargos de deputados federais, e mesmo 

aqueles que apresentaram os melhores 

índices (AP e TO) completaram apenas 38% 

do total de eleitos com mulheres.  

Atualmente, o Brasil encontra-se em 

progressão na inserção de mulheres em 

cargos de relevância no âmbito político. 

De fato, ainda há muito que se avançar, 

entretanto, essa evolução se dá por 

constantes ações de sensibilização, 

políticas públicas e o entendimento que 

para que uma sociedade seja justa, 

solidária e equânime, é necessário que 

todos os seus cidadãos sejam tratados de 

forma igualitária e sem discriminação.  
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De dona de casa à dona da sua 

própria vida: é possível 

descolonizar as 

representações midiáticas 

hegemônicas? 

 
From housewife to owner's of 

her own life: is it possible 

hegemonic media 

representations? 

 

Ana Paula Heck37 
Máira de Souza Nunes38 
 
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL UNINTER 
UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

 

Resumo: As representações da mulher na mídia têm 
seguido, historicamente, um script que acompanha 
as transformações sociopolíticas que ocorreram ao 
longo do século XX. Inicialmente, a mulher foi 

com o reconhecimento de seu papel social: o da 
esfera doméstica. A partir da inserção da mulher 
no mercado de trabalho, surge a figura da 

de cuidado da casa (e dos filhos) e gerência da 

Atualmente, a partir do fenômeno femvertising, a 

empoderada na sua feminilidade e consciente do seu 
lugar no mundo. Entende-se que a cultura da mídia 
transformou-se numa forma de socialização cujos 
códigos produzem sistemas de gosto, valor e 
pensamento e que os diversos espetáculos criados 
pela mídia estabelecem padrões de poder, força, 
beleza e adequação. Neste sentido, a partir da 
noção de que os meios de comunicação fornecem os 

                                                        
37 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Linguagens da UTP, Professora do curso 
de Publicidade e Propaganda Centro Universitário 
Internacional Uninter. Curitiba-Pr, Brasil. 

modelos com os quais as identidades  de gênero, 
raça, classe, sexualidade, nacionalidade - são 
forjadas, pretende-se investigar o dispositivo 
pedagógico da mídia e as possibilidades de 
resistência e descolonização de padronizações que 
reforçam estereótipos, submissão e violência a 
partir de uma visão ocidental, patriarcal, 
heterocisnormativa e racista. 

 

Palavras-chave: Gênero, Dispositivo pedagógico da 
mídia, Pensamento descolonial 
 

Abstract: 
have historically followed a script that 
accompanies the sociopolitical transformations 
that occurred throughout the twentieth century. 
Initially, woman was represented as "the queen of 
the home", in consonance with the recognition of 
her social role: the domestic sphere. Since the 

"multitasking" figure appears in the ads, the 
heroine that accumulates the functions of care of 
the house (and the children) and management of the 
professional career "without descending of the high 
heels". Nowadays, from the emergence of the 
femvertising phenomenon, type of advertising that 
employs pro-female talent messages and imagery to 
empower women and girls, women are represented as 
the "owner of her destiny" in the campaigns, 
empowered in her femininity and conscious of her 
place in the world. Understanding that the culture 
of the media transforms into a form of 
socialization whose codes produce systems of taste, 
value and thought and that the diverse spectacles 
disclosed in the media are standards of power, 
strength, beauty and adequacy. It is understood 
that the media's culture has been transformed into 
a form of socialization whose codes produces 
systems of taste, value and thought and that the 
diverse spectacles disclosed in the media are 
standards of power, strength, beauty and adequacy. 
In this sense, based on the notion that the media 
provide the models with which identities - of 
gender, race, class, sexuality, nationality - are 
forged, this article intend to investigate the 

the resistance and decolonization possibilities of 
standardizations that reinforce stereotypes, 
submission and violence from a occidental, 
patriarchal, heterocisnormative and racist view. 

 

Key-words: 
pedagogical device; Decolonial thinking 
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Introdução 

Considerando a Publicidade enquanto 

estratégia comunicativa e seu papel no 

campo de identificações no espaço 

midiatizado, bem como na formação do 

imaginário e da práxis cotidiana - 

enquanto anunciadora de novas linguagens 

e no despertar de novas sensibilidades 

(BACCEGA, 2005) -, este estudo busca 

compreender a evolução das representações 

de feminilidades na divulgação de bens e 

serviços. 

Atualmente, debates sobre 

identidades de Gênero, dissidências 

sexuais, heteronormatividade, 

interseccionalidade, performatividade, 

estereótipos e representações vêm sendo 

mobilizados como resultado da pressão de 

movimentos sociais e grupos identitários. 

Diante deste cenário, é possível perceber 

novas investidas no discurso da 

Publicidade no que diz respeito não só às 

formas de exposição da imagem feminina em 

anúncios, mas também às novas narrativas 

desenvolvidas com o objetivo representar 

e cativar este público. 

A inserção destas temáticas pode ser 

considerada reflexo do esgotamento sobre 

a objetificação da mulher em campanhas, 

                                                        
39 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>. 
40 Um exemplo é o caso das repercussões negativas com 
relação à marca de moveis Alezzia pelo emprego 
sexualizado de mulheres e ironização do machismo em 
anúncios de móveis veiculados em 2017. Disponível 
em: <https://goo.gl/tSu7Vw>. 

bem como consequência de todo processo 

social e histórico enfrentado por 

mulheres, cuja imagem é, em sua grande 

maioria39, distorcida quando aplicada à 

publicização. 

O repúdio40 à objetificação feminina 

é fato comprovado por pesquisas como a do 

Instituto Patrícia Galvão (2013)41, cujo 

relatório aponta que 65% das mulheres não 

se identifica com a forma são retratadas 

na Publicidade. Atualmente, a rejeição a 

este tipo de estratégia publicitária não 

se restringe mais somente ao âmbito da 

recepção/consumo, mas também à 

criação/produção e regulação: em 2017 o 

Festival Internacional de Criatividade de 

Cannes42 se posicionou sobre a 

desigualdade e o preconceito de gênero 

instruindo as juradas a rejeitarem peças 

que fizessem uso deste tipo de discurso. 

Tais transformações no discurso 

publicitário fizeram emergir a prática de 

ue a 

propaganda pode empoderar mulheres 

enquanto vende produtos. As campanhas que 

empregam esta prática constroem discursos 

a favor do talento de mulheres nas 

mensagens e imagens, com o objetivo de 

valorizá-las - indiferente de seu 

biotipo, idade, raça ou orientação 

41 Criado 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. 
42 Fundado em 1954, o festival premia as melhores 
peças publicitárias do mundo e acontece todo mês de 
junho em Cannes, França. 
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sexual. 

De acordo com Hoff (2013, p.153), a 

diversidade de representações de 

presentes nas peças publicitárias, 

cerne da formação sociocultural 

brasileira e que  estavam silenciados 

deslocamentos significativos nos regimes 

de visibilidade, o que nos leva a 

questionar sobre as significações 

produzidas a partir da publicização 

dessas repre  

Os anúncios, assim, se configuram 

como ações mediadas por linguagens e 

processos culturais que buscam a adesão 

das consumidoras, seja em termos de 

consumo ou aceitação, agindo como um campo 

de identificação. Mostra-se necessária, 

portanto, uma crítica sobre as formas de 

representação das mulheres nos anúncios, 

ultrapassando o ponto de vista 

reducionista de que figuras femininas 

atenciosas, submissas, discretas, 

(BOURDIEU, 1999, p.82), bem como seus 

papeis sociais, extrapolando a esfera 

privada. 

 

A evolução das representações 

femininas na Publicidade 

sua natureza de redesenho dos discursos 

sociais em circulação" (BACCEGA, 2005, 

p.7) que devem respeitar o universo social 

e cultural de suas receptoras visando à 

adesão. Sabe-se que cada momento 

histórico determina formas de vida e 

relações, costumes e valores, e, desta 

forma, interferem também nos papeis e 

representações de gênero. Neste fluxo, 

sua intenção primordial, todavia, sempre 

é a venda, o consumo. 

Para isto, seu discurso promove 

produtos e serviços ao evidenciar fatores 

que vão além de suas funcionalidades: uma 

variável simbólica, subjetiva, pois 

ou por seu valor de uso, mas em razão 

[...] prestígio, da posição social que 

Assim, as imagens publicitárias são 

eficazes para entender o contexto 

sociocultural. 

características próprias e uma forma 

peculiar de ler e de reproduzir a 

-se de 

elementos culturais e traduz a realidade 

conforme esses padrões [...] revelando 

ideologias pelo envolvimento de fatores 

psicossocial- 

2006, p. 27) cujas receptoras são 

cúmplices responsáveis por atribuir 

sentido aos enunciados. 

Considerando sua relevância, esta 

análise se debruça às representações 

femininas na Publicidade buscando apontar 

como o papel da mulher foi se 
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transformando e ganhando diferentes 

importâncias ao longo do tempo na 

sociedade. Neste sentido, é importante 

observar que, de acordo com Louro et alli 

(2007), o discurso publicitário sempre 

toma como base a sociedade é possível 

identificar de que 

socialmente construídos tipos de corpos, 

modo de viver, comportamentos e valores 

apresentados nas imagens [...] a partir 

de um modelo predominante, correspondente 

 

Toma-se, então, como base a 

descrição de alguns estereótipos 

femininos (desde os clássicos, aos 

sexuados, afetivos, religiosos, etc.) 

desenvolvida pelo coletivo  Guerrila 

43 (2003) adaptados com relação à 

cultura brasileira para refletir sobre a 

                                                        
43 Coletivo anônimo de ativistas feministas criado 
em 1985 cujo objetivo é combater o sexismo e o 
machismo no mundo da arte. 

a garota para casar; a mulher fatal; a 

socialite; a interesseira; a diva; a 

modelo; a executiva. 

Desde os primórdios da Publicidade 

no país estereótipos são utilizados. 

Antes do surgimento da imprensa 

brasileira, em função das proibições da 

coroa portuguesa, revistas eram 

importadas e guiavam o comportamento das 

mulheres com editoriais de moda, 

culinária e obras novelescas (ÁVILA; 

ÁVILA, 2013). 

Somente em 1808 surgem os jornais 

brasileiros44. A partir dos anúncios da 

época, é possível perceber que a 

representação feminina seguia os padrões 

patriarcais de funções sociais e 

comportamento. Mulheres eram 

representadas como mães, donas de casa, 

"Amélias", 

e sem imaginação. A mulher familiar, nada 

exótica, indiferente, um espelho dos 

valores familiares convencionais" 

(GUERILLA GIRL'S, 2003), como um espelho 

do que se esperava da mulher à época. 

 

 

44 Correio Braziliense, editado e impresso em Londres 
pelo exilado Hipólito da Costa e a Gazeta do Rio de 
Janeiro. (ÁVILA; ÁVILA, 2013). 

Figura 3: Entoutcas (1889) 

 

Fonte: Editora Abril (1980) 

 

Figura 1: Reclame de ama de leite (1878) 

Figura 2: Pequena Wanzer (1877) 
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 No início do século XX surgem as 

primeiras revistas brasileiras e a imagem 

feminina passa a ser utilizada não somente 

para representar mulheres da época, 

visando identificação, mas como argumento 

persuasivo. Já era possível notar a 

sexualização feminina em anúncios de 

                                                        
45 Entre as cem maiores fábricas do país em 1907, 
três eram cervejarias: Brahma, Antarctica e 
Paraense. (EDITORA ABRIL, 1980). 

cervejas45, roupas e remédios. 

No anúncio das Pastilhas Valda 

(figura 4) é possível notar a mulher em 

pose de guerreira, com roupas sensuais, 

mas sua luta se é travada contra 

micróbios, doenças, remetendo  às 

atribuições  da época, protetoras  da 

família e do lar. Já na peça do Vinho 

 

 

A. R. Pinto (figura 5) a mulher está 

em uma pose sedutora como em uma dança. 

Ambas apontam o prelúdio da mulher fatal, 

que está claramente representada no 

anúncio da Antártica (figura 6) já em 

1922, envolvendo a passagem bíblica de 

irresistível e são reduzidos a presas 

(GUERILLA GIRLS, 2003). 

Na década de 1920 a mulher tinha 

tarefas contraditórias: deveria ser ao 

Figura 4: Pastilhas Valda (1914)    

Figura 5: Cerveja Antártica (1914)    

Figura 6: Vinho A. R.  Pinto(1922) 

 

Fonte: Editora Abril (1980) 
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expectativas burguesas, lidando com 

aparelhos domésticos [...] Ao mesmo 

tempo, qualquer sinal de tristeza ou 

nervosismo a colocava no terrível lugar 

  

 

A figura da mulher era muito 

utilizada na divulgação de remédios 

remetendo à ideia de que esta era mais 

propensa a doenças, à fragilidade. Nos 

anúncios, além das advertências às 

tarefas domésticas (figura 9), é possível 

notar também a ênfase à beleza (figuras 7 

(figura 7). Além disso, ilustrações de 

-

se mantém ocupada criando e mantendo as 

(figura 10), perfumes e moda. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Meias Lotus (1926) 

Stores (1928) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Editora Abril (1980) 

 

No final da década de 1920 e início 

de 1930, agências estrangeiras começam a 

se instalar no  país  para  atender  às  

contas  grandes  de  multinacionais  e  a  

Figura 7: Biotonico (1920) Figura 8: Sedativo Regulador Beirão (1925) Figura 9: Elixir Mannet (1929) 
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Publicidade começa a tomar contornos da 

propaganda americana: Hollywood e suas 

divas entram em cena: "do latim 'divina 

deusa' [...] que demanda tratamento 

especial. Ela tem um talento 

extraordinário, legiões de fãs" (GUERILLA 

GIRL'S, 2003, p.74). 

 

Fonte:  Editora Abril (1980) 

 

O período compreendido entre 1930 e 

1945 foi tumultuado: guerra, revoluções, 

novos meios de comunicação e a 

institucionalização da propaganda através 

da criação da Associação Brasileira das 

Agências de Propaganda em 1949 e da 

Associação Brasileira de Anunciantes em 

13 e 14) continua reinando na publicidade 

das décadas de 1940 e 1950, principalmente 

na divulgação e eletrodomésticos e 

cosméticos, destacando uma figura 

feminina discreta, mas atrativa, sensual. 

que deviam, antes de qualquer coisa, ser 

belas. 

 

Figura 11: Filme Samba 
da Vida (1937) 

Figura 12: 
Sabonete lever 
(1936) 

 

Figura  13: 
Panelav Clock 
(1951) 

Figura 14:  Geladeira 
Golomatic (1955) 

Fonte:  Editora Abril (1980) 
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Figura 16:  Cilion (1956) 

 

Fonte:  Editora Abril (1980) 

 

 Com o surgimento da televisão em 

1950, estes estereótipos continuam em 

-

cena nos comerciais ao vivo. 

 

Figura  17:  Exemplo de garota propaganda 

 

Fonte:  Editora Abril (1980) 

 

Já nos decênios seguintes são 

marcados pela ditadura militar, a 

emergência da televisão e a sofisticação 

erótico torna-se o grande filão, na época 

da liberação dos costumes. Descobre-se o 

20) assume as rédeas da representação 

e 22), contudo, ainda vê-se algo de 

(figura 18).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15:  Sabonete Gessy (1952)       
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Nos anos 80 e 90 várias novidades 

tecnológicas - em termos de hardwares e 

softwares - e econômicas se instalaram no 

país: surgem a TV a cabo e a internet que, 

posteriormente, transformam a Publicidade 

brasileira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emergem então os estereótipos da 

(imagens 24, 25 e 26) em função do 

crescimento do poder econômico feminino 

efetivado pela entrada mais efetiva da  

mulher em cargos mais altos no mercado de 

trabalho.  
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Com a virada do século, algumas 

marcas começaram a propor novas formas de 

representação feminina. É o caso da Dove 

retratadas: gordas, negras, velhas, etc., 

cujo intuito era mostrar que a mulher 

poderia ser bela de várias formas.  

A campanha já está há 13 anos no ar, 

se renovando constantemente, proclamando 

a quebra dos estereótipos. 
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As ações da marca buscando valorizar 

a beleza feminina foram bem vistas pelo 

público e outras empresas começaram a 

investir neste tipo de estratégia. 

Conforme supracitado, em 2014 emerge a 

ideia de femvertising que Samantha Skey, 

diretora executiva e de marketing da 

às NGB46,definiu como a ideia de que a 

propaganda pode empoderar mulheres 

enq

advertising, propaganda.  

É possível citar também as marcas 

Always47, HelloFlo48, American Eagle49 e 

Avon50, que recentemente têm desenvolvido 

campanhas voltadas ao empoderamento 

feminino51. 

  

                                                        
46 Disponível em: <http://goo.gl/IWUt12> 
47 Disponível em: <https://goo.gl/El1mkw> 
48 Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=NEcZmT0fiNM> 
49 Disponível em: < https://goo.gl/H6GzX8> 
50 Disponível em: <http://goo.gl/rwrwPY> 

51 Os reflexos destas campanhas resultam em um 

cenário é possível elencar que entre os vencedores 

do Grand Prix do Cannes Lions em 2015, maior prêmio 

da Publicidade mundial, seis campanhas tinham como 

mote o empoderamento feminino. 
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Considerações finais 

A publicidade adquiriu influência 

ao longo dos séculos e contribuiu para que 

a aparência se colocasse como uma 

importantíssima dimensão da identidade 

feminina (LIPOVETSKY, 2000). Desta forma, 

propagou estereótipos que não condizem 

com a realidade, independente da época, e 

não dão conta da evolução da mulher na 

sociedade. 

Contudo, a partir de da segunda 

década do século XXI é possível notar um 

novo discurso que busca fazer com que a 

mulher volte a se identificar com as peças 

publicitárias: o femvertising. Assim, a 

Publicidade vem fugindo às lógicas 

massificadoras - buscando acompanhar a 

evolução da sociedade e da comunicação 

cada vez mais dirigida - e se voltado aos 

grupos subalternos, construindo discursos  

a estampar representações que incluem 

novas formas com relação estereótipo e 

papeis sociais femininos. 

Com a ampliação dos regimes de 

visibilidade desses grupos na 

publicização, é possível perceber que, 

imersas nas lógicas capitalistas, as 

pessoas são condicionadas ao fluxo 

publicitário que se aproveita de 

oportunidades discursivas mascarando-as 

enquanto ações benéficas à sociedade. 

Assim, as peças publicitárias demonstram 

acomodar e até lucrar com as críticas ao 

absorvendo e rentabilizando a 

representação de pessoas subalternas. 

Ao assumir estas posições, o 

discurso publicitário passa a representar 

as diferenças sociais afirmando que sua 

motivação é a busca por uma realidade 

igualitária. Contudo, como aponta Telles 

(2017, p.118-

que existem diferenças sociais, minorias 

que desejam ser representadas pela 

Publicidade e incluídas na roda do 

sistema, só contribui para aumentar as 

 

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, 

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 primeira de incentivo ao consumo. 

Louro et alli (2007, p.152) aponta 

que é necessário entender que a 

publicidade produz, difunde e transforma 

discursos de gênero considerando que as 

representações na mídia são campos de 

portanto, espaço educativo onde imagens 

de crianças, adolescentes, mulheres e 
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homens podem ser consumidas, tendo como 

referencial o modelo social, econômico e 

 

Entende-

portanto, não é apenar produzir 

informação e distribuí-la, é também estar 

atento às condições em que o receptor a 

recebe, aceita, recusa, remodela, em 

função de seu horizonte cultural, 

político e filosófico, e como responde a 

recepção é temática imprescindível para 

análise publicitária, pois através de seu 

estudo é possível identificar os 

processos que resultam do encontro dos 

discursos dos meios de comunicação dos 

quais sujeitos- receptores se apropriam e 

incorporam. (BACCEGA, 2005, p.5). 

Destaca-

ênfase colocada sobre o gênero não é 

explícita, mas constitui, no entanto, uma 

dimensão decisiva da organização, da 

p.26). Assim, é indispensável refletir 

que a Publicidade  é  discurso  

circulante,  uma  fala  voltada  ao  target  

que  transforma  as mensagens recebidas 

no âmbito sociocultural. 

feminino e sua apropriação pelo mercado 

publicitário indica, ao mesmo tempo, uma 

resposta às pressões sociais por novas e 

diferentes representações femininas, mas 

também uma outra faceta da captura 

mercadológica promovida pelo sistema 

capitalista. Neste sentido, tende a 

tornar-se mais uma ferramenta de 

colonização do corpo feminino, agora 
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Resumo: A década de 1930 e início de 1940, nos 
Estados Unidos (EUA), foram marcados pela ascensão 
das mulheres no mercado de trabalho, uma vez que 
milhares de homens deixaram suas casas para 
combater na Primeira e Segunda Guerras Mundiais. 
Em meio a esse contexto social, o diretor norte-
americano Orson Welles, retrata, em sua obra 
cinematográfica Cidadão Kane (Citizen Kane  1941), 
as personagens femininas como frágeis e muitas 
vezes cruéis e perversas. Considerando que o 
cinema, por ser um meio de comunicação, pode moldar 
a maneira como nos comportamos socialmente, as 
obras cinematográficas podem refletir o momento 
pelo qual a sociedade está passando. A partir dessa 
reflexão, neste artigo procuramos analisar os 
recursos técnico-estéticos e a narrativa da obra 
Cidadão Kane (1941), para compreender aspectos da 
representação da mulher neste filme. Como 
referencial teórico, utilizamos os conceitos de 
linguagem cinematográfica de Martin (2005), Kemp 
(2011), Bergan (2012) e Napolitano (2015).  

Palavras-chave: Cinema; Mulher na mídia; narrativa; 
recursos técnico-estéticos. 
 

Abstract: The 1930s and early 1940s in the United 
States were marked by the rise of women in the 
labor market as thousands of men left their homes 
to fight in the First and Second World Wars. In the 
midst of this social context, the American director 
Orson Welles portrays in his cinematographic work 
Citizen Kane (Citizen Kane - 1941) the female 
characters as fragile and often cruel and perverse. 
Considering that cinema, as a means of 
communication, can shape the way we behave 
socially, cinematographic works can reflect the 
moment by which society is passing. From this 
reflection, in this article we try to analyze the 
technical-aesthetic resources and the narrative of 

the work Citizen Kane (1941), to understand aspects 
of the representation of the woman in this film. 
As a theoretical reference, we use the cinematic 
language concepts of Martin (2005), Kemp (2011), 
Bergan (2012) and Napolitano (2015). 
 

Keywords: Cinema; Woman in the media; narrative; 
technical-aesthetic resources. 

 

Introdução 

Entre os anos de 1914 a 1918, 

enquanto aproximadamente 2 milhões de 

norte-americanos combatiam na Primeira 

Guerra Mundial na Europa (TOTA, 2009), as 

mulheres estadunidenses aproveitavam a 

expansão industrial e a ausência dos 

homens para se lançar ao mercado de 

trabalho, começando a trabalhar em 

escritórios, empregos considerados 

 

expressividade do sexo feminino no 

mercado de trabalho foi tão grande que, 

não por acaso, na década de 1920 as 

mulheres conquistaram o direito ao voto 

nos Estados Unidos (EUA) (TOTA, 2009; 

MUNDY, 2013). 

O aumento do número de trabalhadoras 

causou um abalo na percepção do status 

quo, e gerou preocupação nos homens, que 

aparentemente tinham medo de que suas 

esposas ocupassem o lugar de provedoras 

do lar. Como uma reação a este movimento 

emancipatório, na década de 1920, os 

empregadores começaram a impor restrições 

mulheres casadas não podiam trabalhar e 

que as solteiras seriam despedidas quando 

se casassem. As mulheres também não podiam 
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Com a depressão econômica em 1930, 

ocasionada, sobretudo, pela crise oriunda 

do crash da Bolsa de Valores de Nova York 

(TOTA, 2009), as restrições às mulheres 

casadas foram reforçadas e ampliadas, com 

os empregadores procurando proteger os 

trabalhadores do sexo masculino e 

descartando as mulheres, uma vez que, dada 

a quantidade de homens desempregados, as 

mulheres eram entendidas como obstáculos 

ao crescimento financeiro do país, além 

dever social de prover o sustento da 

esposa e dos filhos (MUNDY, 2013). 

Alguns anos mais tarde, e como 

consequência direta da guerra terminada 

em 1919, o exército alemão invadia a 

Polônia, dando início à Segunda Guerra 

Mundial (HOBSBAWN, 1995) em 1939. 

Novamente com os homens sendo enviados ao 

front de batalha para combater na guerra, 

as mulheres receberam incentivos, como 

salários mais atrativos, para trabalhar 

nas fábricas (TOTA, 2009). Um cartaz, 

produzido com a finalidade de levantar o 

moral dos trabalhadores, ficou famoso na 

época, pois mostr We can 

do it

fotografia de uma operária, simbolizando 

mulher/esposa, mãe de família/housewife 

(dona de casa), que esperava o marido no 

portão da bela casa com o filhinho foi se 

desvanecendo. Isso atingiu em cheio o 

2009, p. 167). 

 Ao findar a guerra, tal qual o 

final da Primeira Guerra, as mulheres 

passaram a ser, novamente, estigmatizadas 

predominantemente masculino. Para 

entendermos o contexto do pós guerra nos 

Estados Unidos, basta saber que na época, 

o jornalista norte-americano Norman 

Cousins até mesmo sugeriu uma maneira para 

acabar com os problemas ocasionados pela 

depressão econômica nos Estados Unidos: 

p. 9). 

Nas décadas seguintes, enquanto as 

mulheres de classe baixa trabalhavam nas 

fábricas para ajudar no sustento da 

família, as donas de casa de classe média, 

sobretudo as casadas, sofriam forte carga 

ideológica para romper com a esfera 

doméstica e entrar no mercado de trabalho, 

uma vez que suas motivações não eram 

econômicas (HOBSBAWM, 1995). Ou seja, as 

mulheres de famílias com menor poder 

aquisitivo precisavam trabalhar para 

conquistar seu espaço financeiro. Mas as 

com maior poder aquisitivo precisavam 

conquistar um espaço dentro do mundo do 

trabalho nos Estados Unidos. 

Podemos visualizar alguns aspectos 

desse contexto social ao analisarmos como 

as mulheres foram retratadas no filme 

Cidadão Kane (Citizen Kane), obra 

dirigida e estrelada por Orson Welles. 
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1. Cidadão Kane 

A obra cinematográfica Cidadão Kane 

(Citizen Kane) foi lançada em 1941, no 

Palace Theatre de Nova York, nos Estados 

Unidos (BAZIN, 2005), depois de uma grande 

batalha judicial e, principalmente, 

midiática contra William Randolph Hearst, 

gigante da indústria da comunicação 

daquele país, e que fora retratado por 

Welles em seu filme, como veremos adiante. 

A produção da película iniciou em 1939, 

quando o diretor Orson Welles, em parceria 

com o estúdio RKO, selecionou o casting 

de atores que estrelariam seu filme (KEMP, 

2011). 

Mesmo sendo iniciante em Hollywood 

e com apenas 26 anos, Welles teve total 

controle artístico de sua produção pois 

ficou famoso após adaptar, de forma 

inovadora, o livro A guerra dos mundos, 

do escritor H. G Wells, para a rádio 

(KEMP, 2011). O romance, que apresenta os 

efeitos de uma invasão por marcianos na 

Inglaterra, foi adaptado para o momento 

corrente nos Estados Unidos e dramatizado 

de forma tão realista por Welles, que 

causou pânico entre os ouvintes, 

"provavelmente facilitado pela paranoia 

pública na escalada para a Segunda Guerra 

Mundial" (PARRY, 2012, p. 248). 

O filme, eleito pelo Instituto 

Americano de Cinema (AFI) como o primeiro 

dos 100 maiores títulos de Hollywood 

(BERGAN, 2012), narra, sob vários pontos 

de vista diferentes, a história de Charles 

Foster Kane que, prestes a morrer, diz a 

palavra: "Rosebud". A trama, então, 

mostra o repórter Thompson, interpretado 

por William Alland, entrevistando 

parentes e amigos do protagonista para 

descobrir quem de fato era Kane e porque 

ele mencionou tal palavra. 

Embora estudiosos do cinema como 

Kemp (2011) e Bergan (2012) não deixem 

explícita a informação, de acordo com 

Parry (2012, p. 144), o personagem Charles 

Foster Kane foi inspirado no magnata da 

mídia William Randolph Hearst, que, em 

1895, "adquiriu o The New York Morning 

Journal, que atravessava grandes 

dificuldades, e deu início a uma ferrenha 

guerra de circulação com o New York 

World", jornal que respondia a outra 

grande figura do jornalismo, Joseph 

Pulitzer. A partir desta disputa pelos 

leitores, Hearst fundou desta maneira, o 

primeiro império da mídia, o que o levou 

a ser confidente próximo de presidentes, 

primeiros-ministros e ditadores pouco 

antes da Segunda Guerra Mundial (PARRY, 

2012). Na época do lançamento de Cidadão 

Kane, Hearst até mesmo tentou proibir a 

exibição do filme nos cinemas, 

ntendendo-

(BERGAN, 2012, p. 418). No entanto, a obra 

foi exibida depois que Orson Welles 

ameaçou processar o estúdio RKO. Mesmo 

assim, durante anos o filme foi 

negligenciado e pouco exibido, como é 

explicitado no documentário dirigido por 

Epstein e Lennon (1996). 

Apesar de ter sido produzido e 

lançado em meio às primeiras ondas de 

feminismo e ascensão das mulheres aos 
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postos de trabalho, conforme informa 

Machado (2009), em Cidadão Kane as 

personagens femininas são retratadas como 

infiéis e incapazes. A autora acrescenta 

que esse retrato também pode ser observado 

nas produções posteriores de Welles, como 

nos filmes Marca da Maldade (Touch of Evil 

 1958) e O Processo (The Trial  1962). 

 

Já em Soberba (The Magnificent 

Ambersons  1942) e A Dama de Xangai 
(The Lady from Shangai  1974), os 
dois únicos filmes de Welles que 
tratam centralmente de personagens 
femininas, as mulheres são 
responsáveis pelo fim trágico dos 

excesso ou pela falta de amor. 
(MACHADO, 2009, p. 136). 

 

Ou seja, mesmo como coadjuvantes ou 

como protagonistas, as personagens 

femininas de Welles são representadas 

como criaturas cruéis e perversas. Nas 

cenas finais de Citizen Kane, por exemplo, 

a esposa de Charles Foster Kane, Susan 

Alexander, interpretada por Dorothy 

Comingore, abandona o marido, deixando-o 

"morrer sozinho em Xanadu" (KEMP, 2011, 

p. 111), uma imensa mansão barroca 

localizada na Flórida, nos Estados 

Unidos. 

Considerando o contexto social dos 

Estados Unidos do final da década de 1930 

e início de 1940, podemos observar 

estreitas relações entre o cinema e a 

sociedade, e, dessa forma, traçar um 

comparativo entre a narrativa e os 

recursos técnico-estéticos adotados pelo 

diretor Orson Welles para expressar a 

submissão do gênero feminino nesta 

produção. 

 

1.1. Representação da mulher 

Para apresentar como o gênero 

feminino foi retratado no filme Cidadão 

Kane, destrinchamos as cenas da película, 

observando os recursos técnico-estéticos 

empregados pelo diretor Orson Welles, 

conforme mostramos a seguir. 

O filme inicia mostrando, em 

primeiro plano, uma placa com a mensagem 

"não ultrapasse" presa a uma cerca. Em 

seguida, com um efeito de sobreposição de 

cenas, é apresentada a mansão do 

protagonista Charles Foster Kane, chamada 

de Xanadu. Na mansão apenas uma luz está 

acesa e, quando a câmera se aproxima até 

a janela, ela subitamente se apaga. Com 

um fecho em fusão, que de acordo com 

Martin (2005, p. 110), é um recurso 

ibido 

um quarto da mansão, no qual há um homem 

deitado em uma cama, segurando um globo 

de neve, que cai de sua mão ao mesmo tempo 

em que ele diz: "Rosebud". Uma enfermeira 

entra no quarto e cobre o corpo do homem 

com o lençol, deixando claro que ele 

faleceu. 

Em seguida, com imagens de Xanadu e 

locução de fundo, é exibida a explicação 

de quem seria Charles Foster Kane e de 

como ele vivia em sua mansão: cercado por 

objetos valiosos, como estátuas e 

coleções de todos os tipos. A partir 
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disso, o jornal da cidade inicia a 

produção de uma reportagem sobre o Charles 

Foster Kane, para descobrir porque ele 

mencionou, prestes a morrer, a palavra 

"Rosebud". 

O repórter Thompson, responsável 

pela reportagem, primeiramente dirige-se 

ao rancho onde a esposa de Charles Foster 

Kane, Susan Alexander, canta todas as 

noites, para questioná-la a respeito da 

palavra "Rosebud". Antes de Susan 

Alexander aparecer na cena, a fachada do 

rancho é exibida durante uma tempestade e 

o cartaz com a foto da personagem aparece 

entre raios e trovões, ou seja, uma 

metáfora para que o espectador faça 

ligação entre a tempestade e a maldade da 

personagem ou ao estado degradado em que 

ela ficou após se distanciar do 

protagonista da trama. 

Em seguida, utilizando um efeito de 

travelling para trás  movimento de câmera 

de baixo para cima  é exibido, em plano 

2015), o letreiro do rancho e, depois, a 

câmera se desloca até o teto do edifício, 

filmando a personagem de cima, que aparece 

sentada em uma mesa, chorando. Nesse caso, 

o travelling para trás pode significar 

desapego moral, impressão de solidão, de 

prostração e de impotência (MARTIN, 

2005). Assim, de acordo com nossa leitura, 

o diretor brinca com a câmera para 

inferiorizar a personagem feminina. O 

repórter então conversa com Susan 

Alexander e ela lhe dá poucas respostas 

acerca da palavra por ele procurada. 

Adiante no filme, aos 17 minutos, o 

repórter Thompson se dirige a uma 

biblioteca para coletar informações sobre 

Charles Foster Kane. A bibliotecária que 

o atende  uma das únicas personagens 

femininas que não foram retratadas na 

trama como submissa  estipula regras para 

a leitura dos livros, demonstrando poder 

perante ao homem. É interessante observar 

que a mulher aparece vestida com trajes 

normalmente atribuídos ao gênero 

masculino, como terno, gravata e cabelos 

curtos.   McLuhan (1996, p. 49), ao 

explicar sobre as diferenças entre os 

meios quentes e frios, comenta sobre um 

possível estereótipo da bibliotecária em 

1967. Ele cita como exemplo a expressão 

popular "garota de óculos não convida a 

cantadas", afirmando que os óculos 

intensificam a visão de dentro para fora, 

"saturando a imagem feminina, sem embargo 

da imagem antifeminina clássica 

representada pela bibliotecária". É 

importante observar que, no filme, a 

bibliotecária, além de usar terno e 

gravata, também utiliza óculos de grau. 

Martin (2015 apud MANUEL, 1949, p. 3 e 4) 

comenta que, na tela, qualquer traje é um 

figurino, argumentando que 

se se pretender caracterizar o 
cinema como um olho indiscreto que 
vagueia em torno do homem, 
observando as suas atitudes, os 
seus gestos, as suas emoções, é 
necessário admitir que o vestuário 
é aquilo que está mais próximo do 
indivíduo, aquilo que, unindo-se à 
sua forma, o embeleza, ou, pelo 
contrário, distingue e confirma a 
sua personalidade. 
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Na biblioteca, Thompson começa a ler 

o livro sobre a vida de Charles Foster 

Kane. No papel, é exibido o ano de 1871 

e, com uma sobreposição, Kane aparece 

ainda criança, brincando na neve com seu 

trenó. Enquanto isso, dentro de sua casa, 

a mãe de Kane (Mary, vivida por Agnes 

Moorehead) assina o documento que 

transfere a paternidade de seu filho para 

o milionário Thatcher. Parecendo fria, 

mas ao mesmo tempo visivelmente abalada, 

a mãe de Charles Kane se mantém firme na 

decisão. Da mesma forma que a 

bibliotecária, essa personagem também é 

retratada como forte na trama. 

Nas cenas seguintes, Charles Foster 

Kane, já adulto, assume a liderança do 

jornal Inquirer, até então sob direção de 

seu pai adotivo e rapidamente o retira da 

beira da falência, transformando-o em uma 

mídia de grande circulação, mas sem se 

preocupar muito com a relevância ou a 

veracidade dos fatos que veicula.O jornal 

de Kane se transforma, na trama, em uma 

jornal estilo tabloide, ou mídia marrom, 

indigna de respeitabilidade.  

Para mostrar o crescimento do 

protagonista na trama, Welles utilizou o 

plano contraplongée, no qual o assunto é 

fotografado de baixo para cima (MARTIN, 

2005), para transmitir a impressão de 

superioridade e exaltação ao personagem. 

Welles também utilizou cenários com teto 

aparente, técnica considerada inovadora 

para a época, na qual o set é rebaixado 

para que o protagonista fosse exibido mais 

próximo ao teto e, assim, parecer mais 

alto na película (KEMP, 2011) e, portanto, 

reafirmar sua condição de grande 

protagonista. Além disso, a técnica de 

rebaixar o teto também fazia com que a 

personagem de Welles parecesse mais 

ameaçadora quanto mais próxima a câmera 

chegasse de seu rosto. 

Em seguida, para comemorar o aumento 

da circulação do Inquirer, os 

colaboradores do jornal, todos homens, 

fazem uma festa em um restaurante. Durante 

o jantar, enquanto jornalistas 

conversavam sobre negócios, dançarinas 

aparecem no salão trajando roupas curtas 

e, em um dos trechos, as nádegas de uma 

delas são filmadas em close-up

uma parte do corpo ou do objeto é mostrado 

2015). Fica clara, na cena, a 

sensualização e a objetificação do corpo 

feminino. 

Alguns meses se passam até que 

Charles Foster Kane se case com sua 

primeira esposa, Emily, interpretada por 

Ruth Warrick. Em seguida, com um corte 

abrupto, é exibido o repórter Thompson 

entrevistando o melhor amigo do 

protagonista. O homem vive em um asilo e, 

enquanto conta sobre o casamento de Kane 

com Emily, cenas de café da manhã ao longo 

dos anos se sobrepõem, "demonstrando a 

gradativa deterioração do casamento" 

(KEMP, 2011, p. 111). No café da manhã 

também fica evidente a relação da esposa 

de Kane com a nata política dos Estados 

Unidos, demonstrando que aquele casamento 
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também poderia ter sido forjado com a 

intenção de aumentar as relações de poder 

de Kane perante a sociedade e, de certa 

forma, adquirir uma respeitabilidade que 

um editor de um jornal que pouco se 

preocupa com a qualidade de suas 

informações poderia alcançar naquele 

momento. Também, no decorrer do filme, o 

espectador descobre que Kane tinha 

aspirações políticas, fazendo com que 

este casamento pudesse ter diversas 

conotações distintas do amor entre o 

casal. 

Depois, o melhor amigo começa a 

contar sobre como Kane conheceu Susan 

Alexander. Ela, com dor de dente e ele, 

encharcado pela chuva, se dirige à pensão 

onde mora a personagem. Lá, ela 

confidencia seu sonho de ser uma cantora.  

Embora seja retratada, durante 

quase todo a trama, como submissa, antes 

de se casar com Kane, Susan demonstra ser 

uma pessoa extrovertida e elegante, o que 

ajuda a análise de que a personalidade 

virulenta de Kane tivesse destruído a 

felicidade de Susan Alexander. Afinal, 

após o casamento e no decorrer do filme, 

ela é retratada como fraca e inferior ao 

marido, sendo frequentemente filmada no 

ângulo plongée, no qual o assunto é 

fotografado de cima para baixo, o que dá 

a impressão de inferioridade ao 

-o moralmente ao 

colocá-lo no nível de solo, fazendo dele 

um objeto levado por uma espécie de 

determinismo impossível de ultrapassar, 

p. 51). 

Os minutos finais do filme mostram 

a vida de Charles Foster Kane e sua 

segunda esposa, Susan Alexander, na 

mansão Xanadu. A mulher está sempre 

montando quebra-cabeças, filmada no plano 

plongée, sozinha na casa imensa. Cansada, 

Susan abandona o marido. Mesmo assim, como 

somos informados pelo jornalista Thomson, 

a vida de Alexander piorou gradativamente 

após a separação de Kane, mostrando 

novamente a visão da superioridade 

masculina que Welles permite que seja 

transmitida ao longo de toda película. 

  

Considerações finais 

A forma como o gênero feminino é 

retratado no filme Cidadão Kane revela a 

percepção que o protagonista, o magnata 

Charles Foster Kane, tinha em relação às 

mulheres: criaturas cruéis, maldosas e 

submissas ao homem. Podemos entender esta 

relação, uma vez que Kane, quando ainda 

criança, foi entregue pela mãe à adoção. 

O passado, portanto, ficou no 

inconsciente de Kane, o que o levou a 

carregar, até a idade adulta, o desprezo 

pelas mulheres. 

Embora não possamos afirmar que a 

intenção de Welles fosse representar o 

gênero feminino como submisso, podemos 

criar relações entre a forma pela qual as 

mulheres foram retratadas com as questões 

sociais da época em que o filme foi 

produzido, momento em que a sociedade 

norte-americana enfrentava os efeitos da 
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depressão econômica e ainda sofria os 

impactos da Primeira Guerra Mundial e o 

início da Segunda Guerra Mundial. Nesta 

época, houve intensa ascensão das 

mulheres no mercado de trabalho, o que 

feriu o orgulho dos norte-americanos, que 

tinham medo de perder o espaço até então 

"provedores do lar". 
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Resumo: A despeito das amarras da censura, o 
período da ditadura militar no Brasil foi marcado 
por intenso trabalho de cineastas que, assim como 
em outros momentos históricos, se inspiravam em 
obra literárias para construir o roteiro das 
películas. Por meio de uma pesquisa quantitativa 
foi realizado um levantamento destas produções para 
verificar quais os gêneros de maior incidência como 
fonte de inspiração nos roteiros. O resultado 
parcial, aqui apresentado, diz respeito ao período 
compreendido entre 1964 e 1970. Neste intervalo, 
foram tabulados 359 filmes, dos quais 59 foram 
adaptações literárias. Os próximos passos da 
pesquisa são concluir a análise quantitativa dos 
filmes produzidos até 1985, quando o último 
presidente militar deixou o poder. Depois, partir-
se-á para a análise fílmica de algumas obras. 

 

Palavras-chave: Cinema; Adaptação; Literatura. 

 

Resumen: A pesar de la censura, el período de la 
dictadura militar en Brasil fue marcado por el 
intenso trabajo de cineastas, que así como em otros 
momentos históricos, se inspiraban en las obras 
literarias para construir el guión de las 
películas. Por medio de una investigación 
quantitativa fue realizado un levantamiento de 
estas producciones para verificar quales los 
géneros com más presencia como fonte de inspiración 
em los guiones. El resultado parcial, aquí 

presentado, está entre los años de 1964 y 1970. 
Fueron tabulados 359 películas, de las quales 59 
fueron adaptaciones literárias. Los próximos pasos 
de la investigación son concluir la análisis 
quantitativa haste el año de 1985, cuando el último 
presidente militar dejó el poder. Después, se 
partirá para la análisis fílmica de algunas de las 
películas. 

 

Palabras claves: Cine; Adaptación; Literatura 

 

Introdução 

Durante o ano de 2017, o grupo de 

pesquisa Narrativas e Intersecções: 

Literatura, Cinema e Publicidade 

desenvolveu um acurado levantamento das 

adaptações cinematográficas no período da 

ditadura militar. A tabulação dos dados 

foi realizada, inicialmente, nas obras 

que estrearam entre os anos de 1964 e 

1970. A partir deste corpus, foram 

identificadas as maiores incidências de 

adaptações da literatura de autores que 

estavam no auge de sua produção no 

período. 

O objetivo inicial era, por meio de 

uma pesquisa quantitativa, identificar 

quais obras literárias tinham sido 

adaptadas às telas de cinema, qual a 

reincidência, quais o gêneros e autores 

mais adaptados e por fim, e não menos 

importante, quais diretores fizeram mais 

adaptações no período. A intenção era 

comprovar a hipótese de que devido à 

censura imposta no período, a maioria das 

obras adaptadas seriam histórias de 

autores canônicos, da estirpe de Machado 

de Assis. No entendimento do grupo, 

autores que faziam sucesso na época, 

especialmente aqueles notadamente 
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contrários ao regime, não teriam espaço 

nas telas de cinema. Tal hipótese, no 

entanto, foi derrubada pelos números, que 

mostraram que autores como Nelson 

Rodrigues, Plínio Marcos e Aníbal Machado 

entre os autores adaptados. 

Como procedimento metodológico, 

optou-se por uma coleta de dados 

quantitativa, com base no acervo online 

na Cinemateca Brasileira, no site da 

Internet Movies Database (IMDB) e no 

arquivo de dados da Agência Nacional de 

Cinema (Ancine). Os dados coletados 

nestas três fontes foram cruzados com o 

Dicionário de Filmes Brasileiros, de 

Antônio Leão da Silva Neto (2002), e 

tabulados em planilhas, subdividas por 

anos e posteriormente analisados. 

A partir daí cada obra foi 

pesquisada, possibilitando identificar o 

vínculo ou não com a adaptação literária. 

Depois, já de posse dos filmes do gênero, 

partiu-se para a análise dos tipos de 

obras literárias que resultaram em 

películas, quais autores serviram de 

referência para os diretores e quais 

diretores usaram, de modo mais efetivo, o 

recurso da adaptação como recurso da 

construção do roteiro.  

A inovação do trabalho consiste, 

especialmente, no fato de a maioria da 

bibliografia referente às adaptações se 

apegam mais fortemente aos aspectos 

qualitativos, com foco mais específico ao 

trabalho comparativo entre texto escrito 

e texto fílmico. A partir da presente 

pesquisa quantitativa é possível, a 

partir de agora, ampliar o espectro de 

análise para os aspectos qualitativos, a 

caminho de um importante desmembramento 

do trabalho do grupo de pesquisa. 

Adaptações no cinema  

A adaptação no cinema é quase tão 

antiga quanto a sétima Arte. A despeito 

de os primeiros filmes da história, 

dirigidos pelos Irmãos Lumiére serem 

considerados documentais, com um simples 

registro da vida cotidiana, logo a ficção 

ganhou terreno e trouxe consigo a 

possibilidade de transposição às telas de 

cinema de obras originárias da literatura 

ou de texto teatrais. 

Neste tipo de película, que busca 

reproduzir por meio de imagens moventes 

uma história registrada em sua forma 

escrita, nas páginas de um livro, muitas 

vezes coube a acidez de críticos 

preocupados com a questão da fidelidade. 

No entanto, com o passar do tempo e a 

atenção maior dada à questão no âmbito da 

academia, a noção de adaptação 

cinematográfica foi criando contornos. 

Para Xavier (2003, p.61), depois de tanta 

cobrança acerca da fidelidade do texto 

fílmico, hoje o entendimento está 

voltada para os deslocamentos inevitáveis 

que ocorrem na cultura, mesmo quando se 

quer repetir, e passou-se a priorizar a 

ideia de diálogo para pensar a criação das 

 

Por este caminho, Robert Stam também 

se debruçou na discussão sobre a temática 
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e trouxe em seus estudos mais do que uma 

defesa das diferenças proporcionadas pela 

distinção de meios onde cada arte se 

desenvolve, mas também a noção que as 

traduções quase literais nem sempre são 

desejadas. 

A passagem de um meio unicamente 
verbal, como o romance, para um meio 
multifacetado, como o filme, que 
pode jogar não somente com palavras 
(escritas e faladas), mas ainda com 
música, efeitos sonoros e imagens 
fotográficas animadas, explica a 
pouca probabilidade de uma 
fidelidade literal, que eu 
sugeriria qualificar até mesmo de 
indesejável. (STAM, 2008, p.20) 

 

A despeito de a noção pesquisa não 

ter atingindo, ainda, o espectro 

qualitativo e analítico do conteúdo dos 

filmes adaptados, é possível entender 

que, ao recorrer à estratégia da adaptação 

da literatura ao filme, mais do que uma 

projeção literal, os diretores buscavam 

uma releitura dos textos escolhidos, 

buscando adaptá-los à contemporaneidade 

do texto fílmico. 

Outro fato bastante interessante no 

que diz respeito à adaptação 

cinematográfica, desta vez mais voltada 

às produções brasileiras, é a grande 

variedade de gêneros que costumam ser 

transformados em filmes. 

Uma outra observação que salta aos 
olhos é a imensa variedade das 
formas literárias que já serviram 
de ponto de partida para filmes 
brasileiros. Praticamente todas as 
formas literárias ficcionais estão 
aí representadas. Essa variedade 
parece-nos indicar uma profunda 
capacidade de articulação, de 
aglutinação, da produção 

cinematográfica brasileira. 
(REIMÃO, 2006, p. 5) 

No caso específico desta presente 

pesquisa, isto será devidamente 

confirmado por meio da tabulação dos dados 

coletados e analisados. Apesar de o 

romance liderar o ranking das adaptações 

no período da ditadura, há espaço para 

gêneros como conto, folhetim, novelas e 

até mesmo cordel, gênero da literatura 

muito popular no nordeste brasileiro.   

Análise dos dados 

Após o meticuloso trabalho de 

levantamento dos filmes produzidos no 

período do regime militar, foi possível 

partir para a tabulação dos dados. Até o 

momento, no entanto, só foi possível fazer 

o trabalho até o ano de 1970. Os anos 

subsequentes serão objeto de análise a 

partir de agora, na continuidade desta 

pesquisa. 

A partir dos dados, foi possível 

verificar o número de produções 

realizadas de 1964 a 1970, que compreende 

o processo produtivo de sete anos. No 

total, estão registrados 359 filmes no 

período, dos mais diversos gêneros e 

orçamentos. Deste universo, foram 

identificadas 59 adaptações. Em 

porcentagem, este número corresponde a 

16,5% do total de películas produzidas à 

época.  

O recorde de produções adaptadas nos 

sete anos da análise parcial foi 

registrado no ano de 1970, com 14 filmes 

no total. Em seguida, em número de filmes 

produzidos, está 1965, com 13 películas 
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inspiradas em obras literárias. O ano de 

1968, por sua vez, teve dez adaptações. O 

menor número de roteiros adaptados foi 

registrado em 1966 e 1967, com apenas 

quatro produções do gênero. 

 

Figura 1  Número de adaptações por ano. 

 

Fonte: Autores 

 

A partir da tabulação de dados 

também foi possível trazer à investigação 

dados relativos aos gêneros das obras 

literárias que ganharam a atenção dos 

diretores de cinema. Os romances foram os 

recordistas no processo de adaptação: 

foram 28 romances que ganharam as telas. 

Nesta seara, podemos citar o referencial 

de autores canônicos como Machado de Assis 

ou Graciliano Ramos. 

O segundo gênero vinculado à 

literatura identificado com grande 

incidência no processo de adaptação 

cinematográfica foi a peça teatral, que 

tem grande vínculo com o trabalho de 

muitos autores que estavam em voga no 

período. No total, foram 14 textos que 

ganharam a sua versão cinematográfica.  

Na sequência, estão as novelas, com 

duas adaptações, e folhetim, poema, 

cordel e crônica, com apenas uma adaptação 

para cada gênero no período tabulado até 

o momento.  

 

Figura 2  Gêneros literários adaptados no 

período.

 

Fonte: Autores. 

 

Na análise dos dados parciais, 

também foi possível identificar os 

autores mais adaptados para o cinema. O 

resultado chamou a atenção por colocar por 

terra uma das hipóteses elencadas no 

início da pesquisa. No entendimento dos 

pesquisadores do grupo, devido à censura 

imposta no período, acreditava-se que a 

maioria das obras adaptadas seriam 

histórias de autores canônicos, da 

estirpe de Machado de Assis. Apesar de 

tanto ele quanto Guimarães Rosa 

aparecerem na listagem, cada qual com três 

adaptações, a liderança de obras 

adaptadas coube a Nelson Rodrigues, com 

nada menos do que cinco obras adaptadas 

entre 1964 e 1970.  
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Figura 3  Autores mais adaptados no período. 

 

Fonte: Autores. 

Um dos destaques é, por exemplo, 

Engraçadinha depois dos 30 (1966), do 

diretor J.B. Tanko, que se notabilizou 

como roteirista dos filmes de Os 

Trapalhões, sucesso absoluto de 

bilheteria nos anos 80. O roteiro foi 

adaptado da obra Asfalto Selvagem, de 

Nelson Rodrigues, que compilou textos 

inicialmente publicados como folhetins no 

jornal carioca Última Hora. 

Não é à toa que Nelson Rodrigues 

ganhava tanta atenção dos diretores de 

cinema. Longe dos romances do início do 

século, o autor desmitificava temas e 

trazia ao público a realidade nua e crua, 

com o desmantelamento das famílias 

tradicionais e conservadoras, trazendo à 

luz um universo realista e, ao mesmo 

tempo, chocante, pautado por 

ardilosidades, traições e toda a sorte de 

emoções, ações e sentimentos. 

 

 

 

 

Figura 4  Frame do filme Engraçadinha depois 

dos 30, de J.B.Tanko. 

 

Fonte: Engraçadinha depois dos 30 (1966) 

Autores como Aníbal Machado, Pedro 

Bloch, Plínio Marcos, Carlos Heitor Cony, 

Maria Clara Machado também aparecem como 

referência para os diretores, com duas 

obras adaptadas registradas para cada um 

deles. 

No que concerne à lista de diretores 

afeitos à arte da adaptação, os dados 

revelam que no período de análise por ora 

tabulado, o já citado J.B. Tanko lidera 

os filmes que têm esta característica, ao 

lado de nomes como o consagrado Nelson 

Pereira dos Santos e Fernando Cony Campos. 

Cada um destes diretores dirigiu três 

adaptações cinematográficas no período 

analisado. 

Um dos exemplos da obra de Nelson 

Pereira dos Santos neste período é o filme 

Fome de Amor (1968), baseado no conto 

Histórias para de ouvir de noite, 

publicado em 1964 por Guilherme 

Figueiredo.  

Figura 5  Frame do filme Fome de Amor, de 

Nelson Pereira dos Santos. 
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Fonte: Fome de amor (1968) 

Um ano depois, o diretor enveredou 

mais uma vez para o campo da adaptação e 

lançou El Justiceiro (1969), que traz a o 

romance Novelas da Vida do El Justiceiro, 

de João Bethancourt, como linha condutora 

da narrativa da película. 

Na sequência, cada um com dois 

filmes baseados em adaptações literárias, 

estão os diretores Carlos Hugo 

Cristensen, Roberto Santos, Carlos 

Coimbra, Jece Valadão, Flavio Tambelini e 

Joaquim Pedro de Andrade. 

 

Figura 6  Diretores com mais adaptações 

entre 1964 e 1970. 

 

Fonte: Autores 

 

Considerações finais 

Os resultados, ainda que 

preliminares, mostram que de fato os 

autores canônicos da literatura 

brasileira, como Machado de Assis e João 

Guimarães Rosa, estiveram entre os mais 

adaptados. Ambos, por sua autoridade e 

distância entre redação da obra e a do 

filme, protegem os diretores da tesoura 

da censura e de retaliações do Estado.  

Porém, a maioria dos autores é 

contemporânea. Isso se explica, em parte, 

porque há vários filmes eram provenientes 

dos textos escritos para peças, visando 

provavelmente mais público. Por outro 

lado, há autores que eram declaradamente 

contrários à ditadura como Plínio Marcos 

e Carlos Heitor Cony.  

O próximo passo previsto para a 

pesquisa é terminar a tabulação dos dados 

de 1971 até o último ano do Regime 

Militar, com atenção especial aos anos 80, 

quando as amarras da censura já se 

mostravam bem mais frouxas do que à época 

da implantação do Ato Institucional nº 5. 

Os filmes já estão devidamente divididos 

ano a ano, mas precisam de um olhar mais 

cuidadoso para a identificação das 

adaptações realizadas a partir de 1971, 

bem como a separação das obras por gêneros 

literários e diretores.  

Depois de demandar esforço em um 

trabalho quantitativo no que concerne à 

produção cinematográfica do período 

correspondente a todos os anos do Regime 

Militar, parte-se agora para a análise 
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qualitativa de algumas das obras, na busca 

do entendimento de como se dá o processo 

de adaptação por meio dos apontamentos 

teóricos de José Noriega Sánchez. A ideia, 

neste labor, é também buscar a 

identificação de elementos que denotem 

uma eventual apropriação da crítica ao 

regime político, no caso dos autores 

contemporâneos, ou ainda como se dá o 

processo de adaptação de uma obra canônica 

no período da ditadura. 
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negrito; fonte Arial; tamanho 18; 

parágrafo centralizado.) 

 
Reception study with 

university students of 

journalism: perceptions and 

perspectives 

 
Mônica Cristine Fort (UTP; Uninter) 
Eloisa Beling Loose (UFRGS; Uninter) 
Liliana Jochelavicius (Uninter) 
Rafaela Foggiato Domingues (Uninter) 
 
Centro Universitário Internacional  Uninter  
 
 

Resumo: O presente texto apresenta o projeto de 
pesquisa desenvolvido em 2017 chamado Estudo de 
recepção com jovens universitários de jornalismo: 
consumo e interpretação das informações. Trata-se 
da comparação das percepções de alunos de 
Jornalismo iniciantes e concluintes, assim como da 
modalidade presencial e a distância, observadas a 
partir da realização de grupos focais e aplicação 
de questionários. Procura mostrar a diferença de 
olhares e hábitos que os estudantes possuem sobre 
os assuntos: consumo e produção de matérias 
jornalísticas, credibilidade dos meios de 
comunicação e imaginário do profissional da área.  
 

Palavras-chave: Jornalismo, Representação, Grupo 
Focal. 
 

                                                        
52 O projeto foi submetido ao Comitê e Ética em 
Pesquisa do Uninter. A aprovação se deu em 
julho/2017.  
53 Participam do projeto os professores doutores: 
Eloisa Beling Loose, Mônica Fort e Eugênio Vinci. 

 

Abstract 
This article presents the research project 
developed in 2017 called Reception study with 
university students of journalism: consumption and 
interpretation of information. It is a comparison 
of the perceptions of beginner and final students 
of Journalism, as well as the face-to-face and 
distance learning, observed from the focus groups 
and the application of questionnaires. It tries to 
show the difference of perceptions and habits that 
the students possess on the subjects: consumption 
and production of journalistic materials, 
credibility of the means of communication and 
imaginary of the professional of the area. 
 

Keywords: Journalism, Representation, Focus Group. 

 

 

Introdução 

A intenção deste artigo é apresentar 

a pesquisa desenvolvida por professores e 

estudantes de Jornalismo do Centro 

Universitário Internacional  Uninter, em 

2017, com previsão de continuidade em 

2018. O projeto recebeu o nome de Estudo 

de recepção com jovens universitários de 

jornalismo: consumo e interpretação das 

informações52 e visa compreender como esse 

público acessa, interpreta e faz uso de 

informações em seu dia a dia, assim como 

percebe a representação de sua futura 

profissão. A ideia é entender as 

percepções e a perspectivas dos 

participantes da pesquisa que, em breve, 

poderão estar atuando na área. A equipe 

do projeto foi composta por três 

professores53 e duas bolsistas54. Também 

contou com a colaboração voluntária de 

54 Liliane Jochelavivius e Rafaela Foggiato 
Domingues, bolsistas de iniciação científica no 
Uninter.  
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dois egressos da faculdade55 que 

demonstraram interesse pelo exercício 

acadêmico. Para 2018, a equipe será nova, 

permanece na equipe somente uma das 

professoras56. Cinco novos alunos, do 

curso de Jornalismo da Uninter, farão 

parte do projeto que quer expandir a 

consulta e a discussões principalmente 

entre os universitários matriculados na 

modalidade a distância. 

O estudo tem como objetivo verificar 

como os estudantes de jornalismo da 

instituição utilizam e interpretam 

conteúdos relacionados à própria área de 

atuação em diferentes narrativas 

comunicacionais. Para tanto, procura 

capturar percepções de alunos no começo e 

no final do curso, assim como das duas 

modalidades ofertadas pelo Uninter 

(presencial e EAD), de modo a verificar 

diferenças e semelhanças. Acredita-se que 

este estudo, centrado em universitários a 

fim de pensar suas práticas de consumo 

jornalístico e a interpretações das 

representações sobre a profissão, possa 

contribuir para o entendimento da 

percepção dos futuros profissionais sobre 

seu papel na sociedade, dada sua forte 

relevância como formadores de opinião, 

além de fomentar a autocrítica de sua 

produção.  

A pesquisa é de natureza 

qualitativa, vertente metodológica que 

                                                        
55 Ísis Maève Sobrinho e Luiz Eduardo Nascimento 
Rocha, egressos de Jornalismo da instituição. 

procura o entendimento e a explicação de 

comportamento humano a partir da 

perspectiva dos participantes dos 

fenômenos. Visa captar os significados do 

sujeito em sua cultura e em seus 

sentimentos. A opção, em 2017, foi 

empregar entrevista qualitativa, por meio 

de grupos focais. Entendeu-se que tal 

detalhada das crenças, atitudes, valores 

e motivações, em relação aos 

comportamentos das pessoas em contextos 

2002, p. 65). Considera-se que uma 

pesquisa social visa observar o modo como 

os pesquisados agem e falam 

espontaneamente, seus pensamentos e 

impressões, podendo contribuir para essa 

análise os textos, as imagens ou os 

materiais sonoros (BAUER; GASKELL, 2002). 

Estudantes de Jornalismo e a 

percepção da profissão 

Pelo levantamento feito no início 

da pesquisa, estudos de recepção com 

universitários que tratam especificamente 

da representação do jornalista ou do 

próprio jornalismo ainda são escassos. 

Geralmente, os jovens são questionados 

como consumidores de informação 

televisiva. Travancas (2011) acredita que 

a televisão foi naturalizada pela geração 

nascida no século XXI, pois, para ela, já 

era comum ter televisor em suas casas. 

56 Passará a integrar a equipe a professora mestre 
Sionelly Leite da Silva Lucena e os estudantes: 
Patrícia Lourenço da Silva, Marco Antonio Ferreira 
do Santos, Paulo Sergio Ferreira Fortunato, Renan 
Alex Gonçalve de Jesus Paczkowski, Arthur Borsato. 



 

193 
 

Realidade diferente de seus pais, quando 

a TV era a novidade do momento e poucas 

famílias tinham poder aquisitivo para 

comprar esse aparelho. Porém, a televisão 

já não é mais consumida da mesma forma 

após a propagação da internet. Em estudo 

mais recente, Schlaucher e Coutinho 

(2014) verificaram que 45% dos estudantes 

de jornalismo entrevistados não dedicam 

totalmente sua atenção à televisão, mesmo 

estando em frente a ela. Os aparelhos 

celulares e notebooks disputam os 

olhares. Travancas (2011) observa o mesmo 

comportamento em sua pesquisa e constata 

que essa competição de tecnologias em um 

mesmo espaço faz com que o conteúdo 

exposto não seja completamente absorvido.  

Tanto Travancas (2011) quanto 

Schlaucher e Coutinho (2014) detectaram 

que o noticiário ainda é bastante 

assistido nas casas dos jovens, que variam 

dos 15 aos 31 anos, sendo que a 

preferência é pelos jornais da Rede Globo. 

Em relação ao consumo de informação 

impressa, o Grupo Globo também sai em 

vantagem, pois nas pesquisas o jornal O 

Globo foi o mais lembrado (BAIENSE, 2016). 

Mas, eles não só consomem a informação, 

como também interagem com ela. O conteúdo 

jornalístico não é mais unilateral. Como 

não está mais disposto apenas na TV e no 

rádio, a internet faz com que seja 

possível uma troca entre transmissor e 

receptor da informação.  

Essa interação com o leitor é 

mostrada por meio de comentários 

depositados nos sites de jornais ou em 

vai e volta entre diferentes canais e 

indivíduos. Conforme os papéis exercidos, 

estes podem atuar como influenciadores em 

uma situação e ser influenciados em 

-

140). Schlaucher e Coutinho (2014) 

mostram que os próprios estudantes 

percebem como é rápida essa comunicação e 

que grande parte deles participam desse 

mecanismo de troca. No meio virtual o 

consumo de notícia por parte dos jovens é 

grande. Baiense et al. (2016) revelam que 

a forma de se informar é através da 

internet, tendo o Facebook como meio mais 

usado para se chegar às novidades. 

Geralmente, os entrevistados procuram 

pelas seções de esporte e política. A 

informação não é apenas lançada ao 

receptor. Ela interfere no modo que ele 

organiza seu dia.  

Na etapa da pesquisa desenvolvida 

em 2017 foram realizados dois grupos 

focais. O primeiro com estudantes recém-

ingressos no curso. O segundo, com 

estudantes concluintes. Também houve a 

tentativa de realizar um grupo focal, por 

Skype, com estudantes da modalidade EAD 

(ensino à distância), mas foram 

registrados problemas de conexão em duas 

ocasiões. Assim, entendeu-se ser mais 

eficiente, nesse caso, consultar os 

alunos EAD por meio de questionário, 

seguindo o mesmo roteiro de questões 

semiestruturadas aplicado nas discussões 

presenciais. Os grupos focais se deram 

através de diálogo mediado por 



 

194 
 

integrantes do programa de iniciação 

científica; já a comunicação com 

discentes do ensino à distância foi feita 

por e-mail. A interação ocorreu nos meses 

de setembro, outubro e novembro de 2017.   

É importante mencionar que antes da 

realização dos grupos focais, alvo 

central da pesquisa, foi realizado um 

mapeamento dos filmes que tinham o 

jornalista como protagonista dos anos 

1970 até 2017, com o intuito de 

categorizar as principais recorrências 

atreladas à representação da profissão e 

do profissional, e checar se este 

imaginário se revelava nas respostas dos 

estudantes. Foram levantados 37 filmes 

norte-americanos naquele período a partir 

da leitura das sinopses disponibilizadas 

no site IMDb, que também foram discutidas 

por meio da Análise de Conteúdos (BARDIN, 

2014).  Optou-se pelos filmes norte-

americanos, por já serem considerados 

expressivamente os mais numerosos sobre o 

tema, como mostrado na pesquisa de Berger 

(2002). Também antes dos grupos focais foi 

aplicado um questionário para uma turma 

que estava no 1º ano do curso, a fim de 

seguir de guia para a elaboração final do 

roteiro. 

O primeiro grupo a ser entrevistado 

foi de estudantes do 1º quadrimestre. A 

dinâmica durou aproximadamente 50 minutos 

                                                        
57 Há diferença de nomenclatura entre 1º quadrimestre 
e 8º período, pois o Centro Universitário 
Internacional  Uninter passou a adotar o sistema 
quadrimestral ao curso de Jornalismo em 2016. Assim, 
os alunos concluintes ainda estão no sistema 
semestral, composto por oito períodos. No caso do 
quadrimestral, serão 12 quadrimestres. 

e na ocasião havia 17 alunos  desses, 12 

homens e cinco mulheres que tinham 

iniciado a formação em jornalismo há uma 

semana. Apesar do número excessivo de 

participantes, entendeu-se que era 

possível manter o grupo dado o interesse 

dos participantes. O grupo seguinte foi 

desenvolvido com discentes do 8º 

período57. Nesse, estavam presentes quatro 

mulheres e um homem e a conversa durou 45 

minutos. Como as tentativas de adaptar a 

técnica de grupo focal com estudantes a 

distância foram frustradas, aplicamos 

questionários e, por fim, a pesquisa foi 

respondida por cinco estudantes EAD, três 

homens e duas mulheres. 

A pergunta que iniciava a discussão 

estava relacionada à escolha pelo curso 

de Jornalismo. Observou-se que 

Comunicação Social não era área de 

inclinação de muitos dos entrevistados, 

tanto os de início, quanto os do final do 

curso. Respostas como a primeira opção de 

escolha foram: Moda, Artes Cênicas, 

Direito, carreira militar (Bombeiro), 

Letras e Psicologia. Porém, os discentes 

também responderam que sempre se 

identificaram com o Jornalismo ou que já 

tinham concluído uma formação e, 

portanto, estavam realizando um segundo 

curso superior - neste caso, de quatro 

estudantes.  
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Entre os comentários sobre o porquê 

se identificaram com a área destacam-se 

para 

de escrever". Duas falas chamaram a 

atenção dos pesquisadores. Primeiro a da 

aluna que relatou que antes de ingressar 

na faculdade trabalhava na área há dois 

anos, realizando clipping para companhias 

do estado de Rondônia (ela é uma aluna do 

curso presencial e mora em Curitiba) e 

entrou no ensino superior para que fosse 

promovida a comandar um quadro de 

funcionários na capital paranaense. O 

outro é o caso de um aluno ingressante, 

que se decidiu a partir de um conselho de 

sua esposa: assistir a filmes e séries e 

procurar se identificar com a profissão 

de algum personagem. Ele disse que sempre 

quis uma profissão heroica; a família é 

de militares e pensava ingressar no Corpo 

de Bombeiros. A partir de Chloe Sullivan, 

personagem que desempenha papel de 

jornalista na série Smallville (2001-

2011), o aluno decidiu sua futura 

carreira. O fato chamou a atenção até 

mesmo porque os pesquisadores já haviam 

desenvolvido uma etapa do estudo em que 

observaram a representação do Jornalismo 

no cinema. Na ocasião, concluíram que a 

redação de jornalismo impresso é o 

ambiente profissional mais representado 

nos newspapers movie, observado em 20 de 

37 filmes analisados (DOMINGUES et al., 

2017). Quando o aluno fez o comentário, 

uma das pesquisadoras questionou se 

alguém mais entre os participantes havia 

sido influenciado pelo cinema ou pela TV 

e foram registradas respostas como: 

séries Gilmore Girls e How I met your 

mother, filme Spotlight, programas 

televisivos como Globo Repórter, Plug e 

Studio C (esses dois últimos, programas 

produzidos pela emissora afiliada à Rede 

Globo em Curitiba).  

 A segunda questão se referiu 

a quais informações jornalísticas os 

participantes procuram e como acontece 

esse acesso. Os resultados obtidos foram 

principalmente televisão e internet. É 

necessário destacar que Baiense (2016) 

identificou a mesma recorrência em sua 

exploração com alunos de Comunicação 

Social, quando 89% manifestaram utilizar 

a internet como principal fonte de 

notícias e 75,7% a TV. Os sites de redes 

sociais Facebook e Twitter foram citados 

em maior número por estudantes do 1º 

quadrimestre presencial. Na interpretação 

dos resultados, considera-se que isso 

pode ser um problema, 

interfere diretamente no conteúdo que nos 

é passivamente disponibilizado. Assim é 

que surgem os filtros-

2017, p. 52). Os aqui chamados filtros-

bolha são triagens feitas pelo próprio 

mecanismo do Facebook, em que é 

apresentado ao usuário conteúdos 

relacionados às temáticas que ele mais 

procura na Internet, uma vez que essa rede 

utiliza informações do banco de dados do 

computador. Em contraste com essa 
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apuração, os veteranos relataram buscar 

reportagens diretamente nos sites de 

notícia ou em blogs especializados, 

geralmente regionais. 

Quando perguntados a respeito do 

tempo que procuram por notícias, duas 

turmas declararam passar boa parcela do 

dia on-line e que em boa porção desse 

período têm contato com informações 

jornalísticas, seja através do feed do 

Facebook, aplicativos de jornais ou 

portais noticiosos. Já a equipe de EAD 

afirmou passar em média 1h30 min na 

internet. Destaca-se a observação de um 

integrante que trabalha com relações 

Como já atuo na função, a todo 

momento acesso atrás de notícias, 

informações, detalhes que possam me 

ajudar a elaborar a notícia. Acredito que 

80% das vezes que conecto a internet é 

para ler notícias

compartilhadas em mídias sociais pelos 

participantes, geralmente são originárias 

de sites como G1, BBC Brasil, CNN, Folha 

de S. Paulo, Gazeta do Povo (regional) e 

R7, veículos que já possuem popularidade 

na TV ou na versão impressa.  

Alunos do EAD foram os que mais 

citaram o rádio como meio de maior 

credibilidade, dentre a Ainda 

considero o rádio [como meio de melhor 

confiabilidade], devido a sua penetração 

em lugares onde não chega TV e internet

Pelo dinamismo e velocidade com que a 

informação chega ao ouvinte, a imagem é 

importante, mas o fato de poder transmitir 

o fato (sic) na hora em que ele acontece 

me faz acreditar que o rádio tem mais 

ensino presencial também comentou 

atribuir grande confiança ao rádio: 

consequências, tem mais apuração, então 

 

Ainda sobre credibilidade, notou-se 

que o discurso de que a Internet não 

possui essa característica foi adotado 

pelos alunos. Houve quem dissesse que, 

apesar dessa plataforma facilitar a 

realização de entrevistas e ajudar na 

rápida disseminação de notícias, grande 

parte do conteúdo compartilhado é de fake 

news ou se modifica após ser reeditado 

diversas vezes. Além disso, houve 

comentários de que qualquer pessoa pode 

-se 

gistraram-se depoimentos 

também quanto ser necessário a procura por 

outras fontes para verificar se o fato que 

circula nas mídias sociais é verídico ou 

notícia muito rápido e eu perco mais tempo 

vendo se aquele fato 

os estudantes concluintes acabaram 

relatando algo que se contrapõem a esse 

hábito: contaram que nos momentos em que 

buscam por notícias costumam acessar 

sempre os sites de preferência pessoal, 

diferente do que ocorre com os alunos EAD 

e ingressantes, que tendem a ler diversos 

veículos para formar uma opinião concreta 

sobre determinado assunto. Isso é 

desperta a atenção, afinal durante as 

disciplinas do curso há uma série de 
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atividades e discussões que orientam os 

alunos a ter pluralidade de fontes de 

informação. 

o curso de jornalismo alterou sua maneira 

aos pesquisadores. A maioria dos 

respondentes concordou com a alteração no 

modo de produzir e ler notícias. Destacam-

se as falas: 

se identifica (sic

escreveu da maneira correta e em formato 

Não acreditar em 

tudo que é relatado pelos veículos de 

comunicação

Poucos participantes disseram não haver 

alteração no modo de consumo pelo ainda 

pouco tempo de aula. 

Nesta pesquisa a representação do 

profissional de jornalismo foi abordada, 

tendo como objetivo apresentar a ideia que 

os estudantes possuem do seu futuro. Tanto 

os alunos da modalidade presencial quanto 

os estudantes à distância mencionaram 

aspectos do fazer Jornalismo com essa 

descrição apresentada por Travancas 

escrever, ser bem formado e informado, ter 

lido muito. Precisa ter curiosidade e ser 

Disseram que o profissional que trabalha 

formador 

informar a sociedade de 

essa imparcialidade seja um mito, segundo 

dos 

 

A imagem que o jornalista possui ao 

longo do tempo também foi uma questão 

discutida nos grupos focais. Observou-se 

que todas as turmas concordavam que a 

idealização do profissional se alterou. 

Houve falas em que os estudantes disseram 

ter a impressão de que o jornalista está 

mais informal, mais próximo ao público, 

 

 

Considerações finais 

O grupo focal é considerado um 

elemento-chave para esta pesquisa. De 

acordo com Gatti (2005), esse tipo de 

trabalho é muito útil para perceber 

diferentes percepções ou a opinião de um 

grupo em relação a determinado assunto, 

de forma rápida. Foram consideradas 

outras estratégias metodológicas para 

coleta de dados, como a aplicação de 

questionário para os alunos do EAD, mas 

entendeu-se que o debate, para os 

objetivos desta pesquisa, é essencial.  De 

toda forma, o resultado agradou aos 

pesquisadores, que puderam ter uma noção 

maior de quais são as percepções dos 

estudantes de Jornalismo do Centro 

Universitário Internacional  Uninter a 

respeito da profissão.    
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A pesquisa revelou que os estudantes 

de 1º quadrimestre e 8º período possuem 

visões distintas sobre assuntos 

relacionados à profissão e ao 

profissional de Jornalismo. Enquanto os 

recém-ingressos demonstram ter papel 

passivo em relação ao consumo de notícias, 

esperando por atualizações no feed do 

Facebook e Twitter, os veteranos possuem 

perfil ativo, buscando sites e blogs para 

se informar. Nessa procura por conteúdo 

jornalístico, as maiores fontes continuam 

sendo os oligopólios, que nesse momento 

não se apoiam só nas versões impressas ou 

em programação televisiva, mas também 

encontram espaço no ambiente virtual. 

Como esperado, a mudança após cursar a 

faculdade é percebida. Alunos concluinte 

mostram ter domínio sobre os processos de 

produção de notícia. Por fim, em relação 

à representação do profissional 

jornalista, os grupos focais acordaram 

que ele possui dever com a sociedade, que 

sua missão é informar e ser mediador. 

Para a continuidade do estudo, tem-

se a intenção de realizar novos grupos 

focais, mantendo a metodologia 

qualitativa. Buscamos interpretar, 

conforme prevê o método, o dito e o não-

dito, a subjetividade, a intencionalidade 

e a omissão, estando o enunciado a serviço 

de aspectos ideológicos e inconscientes 

que são trazidos à tona pela expressão. 

pesquisa qualitativa não é contar 

opiniões ou pessoas, mas ao contrário, 

explorar o espectro de opiniões, as 

diferentes representações sobre o assunto 

em quest

No entanto, acreditamos que haverá 

necessidade de adaptar o método para 

atingir o estudante que não se encontra 

em Curitiba. Entrevitas em profundidade 

podem ser consideradas. O grupo de 

pequisadores tem como desafio utilizar a 

tecnologias existentes orientado a um 

campo de investigação que valorize a 

linguagem local, explore o espectro de 

atitudes, de opiniões e comportamentos, 

observando processos de consenso e 

divergência.  
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