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Prólogo

Não fazem muitos anos que uma jovem adentrou em meu gabinete de
pesquisa para indagar se queria ser sua orientadora de Trabalho Final de
Conclusão de Curso. Não tinha sido minha estudante. O projeto me chamou
atenção, pois se preocupava em entender os sujeitos em comunicação, foco que
há muitos anos me instiga a pesquisar. A jovem parecia ter vontade de aprender.
Aceitei orientá-la. Começava ali uma parceria e um processo de aprendizados
mútuos que continuariam, depois da graduação, no mestrado e logo no
doutorado. Ali, nos diálogos empreendidos, na vivência de processos
investigativos e nas discussões conjuntas deles; nos questionamentos que
decifram os sentidos do caminhar, dos processos, dos fazeres e das lógicas dos
objetos; na escuta curiosa e na luta por aprender, ia se forjando, dia a dia, pouco
a pouco, uma jovem pesquisadora. E ali, também, ia se enriquecendo a
orientadora - aprendiz também no processo - nutrida pela coragem juvenil da
estudante, pelas suas curiosidades, pela sua reflexão, pelos seus achados. Sim, ali
ia se construindo uma pesquisa e simultaneamente, se forjando uma jovem
pesquisadora, ainda na graduação. Esta mesma jovem entraria depois no grupo
de pesquisa Processocom1, participaria de atividades da Rede Amlat, ingressaria
no mestrado, depois no doutorado. Assim, Lívia é hoje é uma das organizadoras
deste livro.
Em minhas recordações afetivas aparecem, também, outros estudantes
que, muito jovens, aceitaram o desafio de trabalhar conosco como bolsistas de
1

O grupo de pesquisa Processos comunicacionais: epistemologia, midiatização, mediações e recepção
(PROCESSOCOM) trabalha na fundamentação, construção e sistematização de investigações científicas
na área das Ciências Sociais Aplicadas, e mais especificamente, em Comunicação. Tem como linha central
a formação de pesquisadores numa perspectiva transformadora e explora, em termos metodológicos, uma
epistemologia crítica que busca articular sabedorias milenares com estratégias inovadoras para a resolução
de problemas de relevância social histórica e política. Está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em
Ciências da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – Unisinos, São Leopoldo, Rio Grande
do Sul. Para mais informações consulte: http://www.processocom.org.

Iniciação Científica durante a graduação e a entrar para o grupo de Pesquisa
Processocom. Desafio este que os mobilizou para aprendizados cotidianos sobre
os processos de pesquisa, a reflexões sobre estes fazeres, à descoberta e
problematização das teorias, ao desafio da escrita científica, entre tantas outras
questões. Maytê, Júnior, Vitória, Renata e Marcelo – também autores neste livro
– aparecem neste espaço vital de lembranças, vivenciando estas aventuras e
experiências de Iniciação Científica conosco. Trouxeram para o grupo sua
curiosidade, seus talentos, suas experiências, suas inquietudes, sua vontade de
aprender. O cultivo artesanal da pesquisa que vivenciaram nos projetos dos
coordenadores e no grupo Processocom potencializou sua formação, forjou o
gosto pela investigação, abriu horizontes para além da graduação.
Recupero neste prólogo aspectos dos trajetos de jovens autores dos textos
deste livro – que acompanhei mais de perto – no sentido de valorizá-los como
metáforas do percurso de tantos outros jovens que experimentaram a pesquisa
ainda na graduação, constituindo-se neste processo de produzir conhecimentos.
Expresso, deste modo, o reconhecimento destes esforços de descoberta de si e do
mundo objetivado na investigação, de aprendizado solidário e cooperativo de
culturas científicas renovadoras, que nos fazem cultivar teimosamente a
esperança quando pensamos no futuro da ciência, da pesquisa e da academia.
Este livro, fruto de trajetos de pesquisa na graduação, reúne reflexões
sobre experiências investigativas relevantes produzidas por estudantes que
trazem a marca formativa do grupo de pesquisa Processocom. O lançamento
deste livro, quando o grupo comemora seus 15 anos de existência, é para nós uma
alegria. Constatamos e vivenciamos com estes jovens a concretização da ideia de
que a formação qualificada e a produção de pesquisas relevantes podem, sim, se
dar durante a graduação. E que isso se potencializa quando edificamos espaços
como os grupos de pesquisa para construirmos culturas investigativas genuínas,
compromissadas com a formação dos jovens pesquisadores, com a promoção de
seus talentos, de suas inteligências múltiplas, de sua vontade e de sua energia. E
este tem sido um dos objetivos orientadores do grupo Processocom ao longo
destes 15 anos.

O eixo central que articula os trabalhos reunidos é a dimensão
metodológica, reconstruída e refletida, como práxis, a partir das experiências
concretas de pesquisas realizadas pelos sujeitos. E esta reflexão é inevitavelmente
articulada e inter-relacionada com outras dimensões constitutivas das pesquisas
(epistêmica, teórica, técnica). As temáticas investigadas são diversas,
destacando-se

problemáticas

que

inter-relacionam

mídias,

sujeitos

comunicantes, educomunicação e cidadania, marcantes nas pesquisas do grupo
Processocom. Elas testemunham um olhar sensível a questões relevantes da
realidade comunicacional contemporânea e, também, levam a vislumbrar a
importância de uma formação científica que inclua dimensões éticas e políticas,
a preocupação com a função social e com a avaliação das consequências que os
resultados das pesquisas podem ter sobre a sociedade e o futuro da humanidade.
Para nós, do Processocom, estes textos testemunham que a práxis da
pesquisa, pensada simultaneamente como espaço de produção de conhecimentos
e de formação de sujeitos, é dimensão central para uma formação científica
consequente. E esta possibilidade se fortalece quando a investigação é concebida,
planejada, realizada e vivida como experiência que se descortina criticamente ao
aprendiz, a partir de processos coletivos pautados por relações dialógicas e que
articulam as diversas dimensões da pesquisa; como cenário de experimentação,
de cultivo e de construção de culturas colaborativas em trabalho coletivo que
também abre espaço para os sujeitos, valoriza seus talentos, sua criatividade e
seus saberes e seu lugar de produtores de conhecimentos; como espaço de
expressão e de experimentação de lógicas diversas que podem confluir na
produção do conhecimento.
A formação científica que concebemos se fortalece, também, quando a
pesquisa se constitui como lugar de conhecimentos críticos sobre as realidades
comunicativas de nossos contextos, como elemento fundamentador de
intervenção, de ação no mundo e, também, como espaço de reconhecimento e de
diálogo com saberes esclarecidos constituídos nas vivências, trajetórias, lutas e
culturas de sujeitos diversos do mundo social.
Uma formação nesses termos precisa nutrir-se e realizar-se em
configurações de trabalho coletivo. Pensados em termos de sua função educativa,

os grupos de pesquisa são, em nossa visão, um espaço privilegiado para esse tipo
de formação. Representam um lugar fecundo de aprendizados, vivências, de
constituição de culturas de pesquisa renovadas e renovadoras; de formação
epistemológica, teórica e metodológica reflexiva, problematizadora e crítica que
vincula, inter-relaciona e confronta teoria e empiria, e que inclui dimensões
epistêmicas, vivenciais, políticas, filosóficas, éticas, históricas, artísticas e
humanas.
Saudamos, portanto, a produção deste livro, que representa para nós a
materialização de nossas caminhadas cooperativas para formar jovens
pesquisadores, aprender com eles e renovar nossas esperanças na produção de
uma ciência sensível, prudente, compromissada com o rigor e com a
inventividade; com as pessoas, com a natureza, com o cosmos e com a vida, em
todas as suas formas e dimensões.
Jiani Bonin
Co-coordenadora do grupo de Pesquisa Processocom
São Leopoldo, 21 de julho de 2017.

Apresentação
Lívia Saggin, Marcelo Ferreira, Vívian Maria Corneti de Lima
(Orgs.)

Pesquisa e graduação: desafios e experiências no campo da
Comunicação é um dos trabalhos desenvolvidos na trajetória do Grupo de
Pesquisa PROCESSOCOM, que completa 15 anos em 2017. O livro é fruto da
reunião de trabalhos de estudantes de Graduação na área de Comunicação e que,
de alguma forma, desenvolveram suas pesquisas dentro do grupo. São, portanto,
estudantes que deram seus primeiros passos na trajetória investigativa de forma
entrelaçada com professores e outros estudantes de pós-graduação, de maneira
coletiva e solidária, princípios que orientam as discussões e trabalhos que
realizamos no grupo de pesquisa.
A partir dessa concepção de um fazer pesquisa no qual estudantes de todos
os níveis acadêmicos são sujeitos participantes e ativos dentro das produções
desenvolvidas o grupo conquistou, ao longo dos anos, uma trajetória de êxito em
produções acadêmicas com esses estudantes. São exemplos disso resultados
alcançados em Trabalhos de Conclusão de Curso, participações em mostras e
eventos científicos, prêmios de destaque em Iniciação Científica, entre outros.
As metodologias de pesquisa em comunicação formam o eixo central das
discussões e trabalhos do grupo e, diante disso, foi possível constituir uma obra
que integra pessoas com temáticas de pesquisa distintas, experiências
profissionais e de vida diferenciadas, bem como, conhecimentos diversificados.
Sem dúvida, essa é outra marca importante do Processocom, que caminha de
forma conjunta com a ideia da produção solidária e coletiva, com a meta de
construir investigações científicas fundamentadas e sistematizadas em
Comunicação.
Com a temática central voltada à reflexão de experiências na pesquisa na
graduação, o livro traz 11 trabalhos de estudantes que desenvolveram suas
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pesquisas a partir das concepções orientadas pelo Processocom, seja pela
participação como membros do grupo de pesquisa, como estudantes de Iniciação
Científica ou orientandos de professores do grupo, durante suas graduações nos
cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas2.
Desse modo, esse livro é fruto de um conjunto de concepções e trabalhos
realizados ao longo do tempo dentro do grupo e trazem como marca a
participação dos estudantes de graduação como parte integral do grupo, a
preocupação metodológica como eixo confluente nos trabalhos e o forte
investimento em orientação e formação científica a partir da construção coletiva,
solidária e dialógica. Sem o cultivo desses princípios entrelaçados com outras
atividades do grupo, como as realizadas junto à Rede Amlat – Rede Temática de
Cooperação: Comunicação, Cidadania, Educação e Integração na América
Latina,3 não seria possível desenvolvermos um trabalho forte de reflexão nutrida
pelo rigor, pela responsabilidade ética e social e pelo desenvolvimento de
investigações que tragam contribuições relevantes para a Comunicação e para as
realidades em que estão inseridas.
Inicia esta obra o texto Usos e apropriações das TICs: um balanço da
pesquisa da pesquisa em dissertações e teses do campo da comunicação, de
Helena Velcic Maziviero, Luciana Lima Garcia, Amanda Cínthia Medeiros e Silva
e Juciano de Sousa Lacerda. Nele os autores analisam a abordagem conceitual
dos termos uso e apropriação a partir dos bancos de dados de teses e dissertações
de 54 Programas de Pós-Graduação em Comunicação no país. A partir de uma
reflexão metodológica sobre a proposta de realização da pesquisa da pesquisa, a
desconstrução

das

teses

e

dissertações

investigadas

aponta

para

o

aprofundamento raso dos conceitos analisados.
Intitulado Gretchen - Filme Estrada: espetáculo, política e representação
em documentários, o texto de Guilerme Fumeo Almeida analisa o documentário
As universidades de vínculo acadêmico dos estudantes são as seguintes: Universidade do Vale
do Rio dos Sinos (UNISINOS), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e Universidade Feevale.
3 Com a temática Educação, Comunicação, Cidadania e Integração Latinoamericana, a Rede
Amlat é uma rede de cooperação formada por diversas Universidades latino-americanas. Tem
como objetivo realizar um processo de aprofundamento metodológico e epistemológico sobre o
trabalho de pesquisa e ensino realizado nas universidades e grupos de pesquisa nos quais está
presente. Mais informações podem ser consultadas no site da Rede: http://www.redeamlat.org/.
2

Apresentação

| 13

que aborda a última turnê artística da cantora enquanto dava início à sua
primeira campanha política. Pensando a construção de sentidos da política e do
show-bis enquanto espetáculos construídos pelo cinema de documentário, o
autor reflete sobre as fusões dos espetáculos artísticos e políticos como
características dos contextos sociais, políticos e culturais do país.
Em Dos movimentos sociais ao ciberativismo: os processos de elaboração
da pesquisa, Israel Parma realiza uma reflexão sobre as fases de pesquisa
desenvolvidas no seu Trabalho de Conclusão de Curso, a partir do relato sobre os
desafios enfrentados em cada fase investigativa, sobre as linhas teóricometodológicas adotadas, além dos movimentos de ida e volta realizados na
construção do objeto empírico e suas contribuições para a análise e compreensão
do fenômeno pesquisado. A partir da análise sobre o ciberativismo no Facebook,
focalizado no trabalho desenvolvido pela ONG Avaaz e a petição de cassação do
mandato do senador Renan Calheiros, o autor pensa sobre a inserção dos
movimentos sociais e suas estratégias no ambiente on line.
Lívia Saggin discute as abordagens teórico-metodológicas de seu Trabalho
de Conclusão de Curso em Pesquisando recepção na graduação: trajetos e
desafios. Realizando uma reflexão sobre os caminhos trilhados durante a
pesquisa desenvolvida, a autora expõe de que forma as decisões tomadas foram
sendo embasadas teoricamente e como os resultados de pesquisa foram surgindo
a partir delas. O foco central do texto é a reflexão metodológica como parte
fundamental do fazer pesquisa, desencadeando aberturas e perspectivas que,
além de auxiliarem na compreensão da realidade investigada, podem ser
recompensadoras na trajetória acadêmica da graduação.
O texto de Marcelo Ferreira, intitulado Pensando o papel da cidadania da
mídia a partir das nuances e tensões na cobertura da problemática das drogas
ilícitas nos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho, aborda as fases de investigação
perpassadas para a realização do Trabalho de Conclusão de Curso do autor. Nele,
são refletidas questões relevantes do contexto midiático contemporâneo
brasileiro que suscitam um debate profundo sobre o tema das drogas no Brasil.
O

ofício

artesanal

da

construção

metodológica,

na

perspectiva

transmetodológica, é tema central do trabalho, no qual o autor aborda os
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caminhos trilhados durante o desenvolvimento da pesquisa e como suas escolhas
foram embasadas.
Maytê Ramos Pires e Jiani Adriana Bonin realizam uma reflexão sobre O
sentido da contextualização em uma pesquisa científica: dos primeiros cinemas
de calçada de Porto Alegre à Cinemateca Paulo Amorim. No texto, as autoras
recuperam os movimentos de contextualização realizados no Trabalho de
Conclusão de Curso, pensando que os mesmos são fundamentais na pesquisa
científica, uma vez que os contextos atravessam e configuram as realidades
investigadas. O texto aponta, também, para as aberturas e os contatos com os
objetos

empíricos

investigados,

possibilitados

pelos

exercícios

de

contextualização e que, quando problematizados, servem como pistas que, no
decorrer da investigação, são concretizadas na compreensão do fenômeno
investigado.
A experiência de Iniciação Científica de Paulo Júnior Melo da Luz é tema
do texto Tecendo conhecimentos no processo de construção teórica de uma
investigação: aproximações entre teoria e empiria na pesquisa coletivos
culturais e espaço público midiatizado. Nele, o autor expõe como os movimentos
de construção teórica e suas respectivas aproximações com o fenômeno empírico
investigado foram produtivos para a compreensão da rede teórica trabalhada. A
reflexão do autor aborda, ainda, como as experiências de pesquisa vivenciadas
durante a Iniciação Científica foram marcantes para sua formação como
pesquisador, fornecendo embasamento teórico-metodológico para pensar a
pesquisa em Comunicação.
Renata Cardoso de Almeida e Alberto Efendy Maldonado Gómez de la
Torre se propõem a abordar a temática da cidadania comunicacional com foco
para os novos meios e formas de produção de conteúdos midiáticos na América
Latina no texto Cidadania comunicacional na América Latina: uma observação
sobre abordagem, forma e conteúdo das páginas na web TVE, TeleSur e Canal
Encuentro. A partir da análise dessas páginas, os autores apontam para
elementos importantes a serem problematizados na mídia cidadã, como o caráter
educacional, a natureza dos temas discutidos, bem como, a facilidade de
navegação e acesso. O texto discorre, ainda, sobre os caminhos teórico-
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metodológicos percorridos e suas implicações na análise realizada. Para os
autores, existem elementos nas páginas investigadas que se configuram como
inovadores, ofertados de maneira a promover a cidadania comunicacional, e que
precisam ser problematizados de maneira mais abrangente nos demais meios de
comunicação latino-americanos.
Em Reflexões acerca de práticas articuladoras de dois campos do saber:
pensando a educomunicação desde experiências na educação e na comunicação,
Vitória Brito Santos realiza uma reflexão sobre experiências da prática
pedagógica em confluência com o campo da comunicação. O texto aborda as
vivências da autora como pesquisadora de Iniciação Científica e estudante de
graduação de duas áreas do saber: a educação e a comunicação. O relato sobre as
trajetórias acadêmicas revela que a junção dos dois campos e a experiência de
pesquisa foram movimentos cruciais para a formação científica, acadêmica e
profissional da autora, a partir da confluência dos aprendizados em práticas
pedagógicas fundadas no conceito da educomunicação.
O texto de fechamento do livro, intitulado TCC: da teoria acadêmica à
oportunidade de atuação profissional, é de Vívian Maria Corneti de Lima. Nele
a autora recupera aspectos do seu Trabalho de Conclusão de Curso que se
entrelaçaram com suas experiências e vivências profissionais proporcionando o
desenvolvimento de um projeto experimental de caráter profissional. As etapas
de implantação do projeto são revisitadas pela autora, que reflete sobre os seus
resultados, desafios e arranjos metodológicos construídos.
Os textos que compõem esse livro são parte da jornada traçada pelo grupo
de pesquisa Processocom, a partir do cultivo de princípios que norteiam todas as
suas produções, como a participação ativa e integral dos estudantes de graduação,
a ênfase nas discussões de caráter metodológico, o compromisso com a formação
científica em pesquisa, bem como a construção, desde a graduação, de reflexões
compromissadas social e eticamente, a partir de pesquisas que possam
desenvolver contribuições relevantes para as realidades em que estão inseridas e
para a Comunicação.
Convidamos nossos leitores a nos acompanhar e partilhar deste pequeno
recorte de nossos percursos, esperando que as reflexões, os desafios enfrentados
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e as experiências realizadas possam servir de inspiração, contribuir para
aprendizados e avanços, de algum modo, em nosso campo científico.
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Pesquisa da pesquisa: uma desconstrução metodológica
sobre os conceitos de usos e apropriações em
dissertações e teses do campo da comunicação
Helena Velcic
Luciana Lima Garcia
Amanda Cínthia Medeiros e Silva
Juciano de Sousa Lacerda
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN

1| Introdução
No campo da comunicação, como em outros campos de saberes, um dos
aspectos fundamentais é a abordagem epistemológica e teórica sobre as práticas
de investigação da área. Em todo processo de pesquisa deveria ser salutar o
exercício da construção de bases teórico-metodológicas sobre objetos que são
investigados. Como parte do projeto de pesquisa “Comunicação comunitária e
local em rede: lógicas, práticas e vivências de sociabilidade e cidadania em
telecentros e lan houses na Região Metropolitana de Natal-RN” (CNPq/Edital
Universal 2010), objetiva-se neste trabalho realizar um exercício de pesquisa em
busca do que alguns denominam de “estado da arte” (FERREIRA, 2002), ou
“pesquisa bibliográfica” (GIL, 2002; STUMPF, 2005) ou, ainda, “pesquisa da
pesquisa” (BONIN, 2006) sobre os usos e apropriações das TICs (Tecnologias da
Informação e da Comunicação). 4
Optou-se, então, pela proposta de Jiani Bonin (2006) de “pesquisa da
pesquisa”, uma vez que esta não tem uma conotação “totalizante” sobre o
conhecimento de uma temática como o “estado da arte” (FERREIRA, 2002), nem
um caráter de cálculo/estatístico da perspectiva “bibliográfica” (GIL 2002;
STUMPF, 2005). A proposta aqui desenvolvida é um exercício de “pesquisa da

Trabalho apresentado no Intercom Júnior – Jornada de Iniciação Científica em Comunicação
do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, e premiado em 3º lugar no Prêmio
Vera Giangrande de Iniciação Científica.
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pesquisa” como movimento metodológico processual que articula e alimenta uma
proposta de projeto consolidado de pesquisa (BONIN, 2006). O método se
configura em “o revisitar, interessado e reflexivo, das pesquisas já realizadas
sobre o tema/problema a ser investigado ou próximo a ele” (BONIN, 2006, p. 31).
Este

interesse

se

materializa

em

processos

de

desconstrução,

de

reflexão/tensionamento e de apropriação daquilo que as pesquisas mapeadas
sobre o tema ou próximos a ele podem oferecer para a consolidação do projeto
com o qual o pesquisador está envolvido (BONIN, 2006).
Com a perspectiva de fazer avançar o campo da Comunicação que trata da
compreensão do papel dos usos e apropriações das TIC’s – principalmente em
telecentros e lan houses – na configuração dos fenômenos da convergência digital
e da “sociedade midiatizada”, (GITLIN, 2005; LACERDA, 2008; JENKINS,
2008), foi feito um levantamento, a partir dos bancos de dissertações e teses dos
545 Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas I –
Comunicação, reconhecidos pela Capes, de todos estes conteúdos defendidos
e/ou publicados entre os anos de 2006 e 2010 e que estivessem disponíveis em
formato eletrônico. O recorte de tempo foi pensado para que pudessem ser
atendidos os cinco anos que antecederam ao trabalho de pesquisa.
Inicialmente lançou-se mão das ferramentas de busca dos sites dos
programas de pós-graduação acima referidos, utilizando, para tanto, as quatro
palavras chaves seguintes como método de filtragem: lan house(s); telecentro(s);
uso(s) e apropriação(ões); TICs – tecnologia da informação e comunicação. Tais
palavras deveriam constar (em conjunto ou individualmente) no título, resumo
ou palavras-chave do material pesquisado.
No total foram abordados 39 Programas de Mestrado e 15 Programas de
Doutorado, todos em Comunicação e ligados à Capes. Quanto às dissertações,
após a filtragem, 32 delas foram identificadas, em 15 Programas de Mestrado,
como relevantes para este trabalho. Tratando-se das teses, através de sete (7)
Programas de Doutorado foi possível selecionar 12 delas, as quais também

O número corresponde aos Programas de Pós-graduação em Ciências Sociais Aplicadas I –
Comunicação reconhecidos pela Capes à época de realização da pesquisa, que foi iniciada no ano
de 2010.
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constituíam material de interesse para esta pesquisa. Desta forma, 44 textos 6,
entre dissertações e teses, serão analisados a seguir.
De início optou-se por identificar, a partir dos resumos indexados aos 44
textos em questão, as seguintes informações: objeto, objetivos, metodologia e
resultados preliminares; as quais foram organizadas em um quadro sistemático.
Vale ressaltar, entretanto, que dentre os resumos analisados, nem todos os
elementos considerados pertinentes para a sistematização analítica das
dissertações e teses puderam ser identificados; vezes por falta de clareza na
escrita, vezes por real ausência das especificações dos elementos buscados.
Nota-se também um mecanismo de busca falho na maioria dos sites dos
PPGCs. Dessa forma, fez-se necessária a leitura integral e individual de todos os
resumos levantados, acessando manual e individualmente cada texto. Outro
obstáculo encontrado é a ausência de mecanismo de aproximação semântica, o
que resulta em perdas de conteúdo que eventualmente podem ser relevantes para
o pesquisador/a pesquisa
A estratégia de lançar mão dessa classificação inicial e abrangente, a partir
dos resumos, baseia-se na sistematização do catálogo do Instituto de Pesquisa da
USP, citada por Ferreira (2002, p. 262), que afirma o que deve ser apresentado
em

um

resumo:

“o

objetivo

principal

da

investigação;

a

metodologia/procedimento utilizado na abordagem do problema proposto; o
instrumento teórico, técnicas, sujeitos e métodos de tratamento dos dados; os
resultados, as conclusões e, por vezes, as recomendações finais”.
Como o processo de pesquisa da pesquisa é qualitativo, o objetivo é
identificar relatos de pesquisa na forma de dissertações e teses que tenham o
enfoque proposto nessa investigação – abordagem conceitual de ‘uso’ e
‘apropriação’ das TICs – ou, ao menos, aproximado. Assim sendo, o exercício de
entrada através dos resumos torna-se indispensável para fazer um mapeamento
quantitativo e seletivo, para, somente então, chegar ao processo de inventário da
pesquisa da pesquisa propriamente dita em termos de desconstrução
metodológica.
Por uma questão de restrição de espaço, apenas aquelas dissertações e teses que de fato tiveram
trechos transcritos neste artigo serão apresentadas como ‘Referências’.
6
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Todavia, sabe-se que a análise do resumo também implica em possíveis
falhas de interpretação e classificação, decorrentes do processo interpretativo do
pesquisador, das diferentes condições de estilo e narrativa dos resumos, que nem
sempre correspondem a um padrão, o que pode lavar a equívocos (FERREIRA,
2002). “Ler cada resumo como um dos gêneros do discurso ligado à esfera
acadêmica, com determinada finalidade e com certas condições específicas de
produção” é, para Ferreira (2002), uma solução viável para amenizar possíveis
falhas.

2| Sobre usos e apropriações: uma entrada teórica como referência

No diálogo com estudos focados nas etnografias das audiências e nos
contextos socioculturais, uma das primeiras abordagens teóricas foi construída a
partir da hipótese dos “usos e gratificações” (use and gratifications) proposta
pelo campo de estudos dos efeitos da comunicação de massa, de base
funcionalista, que reordenou a compreensão dos “usos como funções” para as
“funções dos usos”, numa inversão da pergunta norteadora do que os meios de
massa fazem com as pessoas para o que as pessoas fazem com os meios de
comunicação de massa (WOLF, 2003, p. 59-60).
Nessa perspectiva, segundo Wolf, o “destinatário” torna-se “um sujeito da
comunicação a título pleno”, ainda que continue sem uma função autônoma e
simétrica ao “destinador” no processo de transmissão. Sendo assim, “emissor e
receptor são companheiros ativos no processo de comunicação” (WOLF, 2003, p.
61). Contudo, Wolf faz ressalvas a partir das próprias pesquisas desenvolvidas na
linha de “usos e gratificações”, entre elas a de que a percepção sobre o consumo
apontada pelo público nem sempre coincide com seu “comportamento real de
consumo”. E que a fruição de programas televisivos, por exemplo, pode depender
mais da disponibilidade da oferta, do que da seleção (WOLF, 2003, p. 68).
O casal Mattelart (1999) contextualiza os “usos e gratificações” como um
dos reforços ao posicionamento dos “efeitos limitados” da comunicação de massa,
uma vez que a seletividade dos receptores constitui um obstáculo. Nos anos 1980,
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a corrente aprofundou sua própria noção de “leitura negociada”: “o sentido e os
efeitos nascem da interação entre os textos e os papéis assumidos pelas
audiências” (MATTELART & MATTELART, 1999, p. 151). Para Stuart Hall
(2003), há uma leitura negociada quando o sentido da mensagem entra em
“negociação” com as condições particulares dos receptores.
O movimento em direção ao receptor como ponto de partida de pesquisas
e sujeito da comunicação vai marcar os anos 1980-90. E para os Mattelart há uma
coincidência capaz de gerar confusões: a concepção neoliberal da sociedade dá
lugar central também para a recepção e o indivíduo-consumidor. “Não se trata
mais de um consumidor qualquer, mas de um consumidor considerado soberano
em suas escolhas, em um mercado também considerado livre” (MATTELART &
MATTELART, 1999, p. 152). Assim, há o risco de essa perspectiva servir muito
bem aos processos hegemônicos dos grandes grupos midiáticos, por exemplo,
pois diante de um consumidor considerado soberano em suas escolhas a “ideia
de um emissor mais poderoso do que outro perde grande parte de sua
pertinência” (MATTELART & MATTELART, 1999, p. 153).
Para Martín-Barbero (1995), esse foi um viés que envolveu muitos estudos
de recepção: acreditar na “tentação” de que o “consumidor tem a última palavra”.
A inversão da pergunta feita pela corrente dos “usos e gratificações” pode “nos
levar ao idealismo de crer que o leitor faz o que lhe der vontade; mas há limites
sociais muito fortes ao poder do consumidor” (MARTÍN-BARBERO, 1995, p. 5455). Portanto, não se podem separar os processos de uso e apropriação das
tecnologias de informação e comunicação dos contextos da economia de
produção.

Ou

seja,

não

se

pode

compreender

o

que

faz

o

sujeito/receptor/consumidor/usuário com as TICs “sem levar em conta a
concentração econômica dos meios e a reorganização do poder ideológico da
hegemonia política e cultural [e econômica], que estão tendo lugar em nossa
sociedade” (MARTÍN-BARBERO, 1995, p. 55).
Essa lógica está claramente exposta na “produção dos consumidores”
desenvolvida por Michel de Certeau (2000) sobre as formas de consumo das
culturas populares. Ou seja, segundo Certeau, o consumidor se posiciona diante
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da estratégia ofertada pelo produto midiático que consome, e nesse tempo de
consumo não há passividade, mas um processo de “fabricação” pelo consumidor
cultural. Este não teria produtos próprios, mas exerceria uma outra produção,
qualificada de “consumo”, sobre os produtos impostos por uma ordem
dominante. Essa produção “é astuciosa, dispersa (...) e quase invisível”
(CERTEAU, 2000, p. 39), mas se faz notar nas “maneiras de empregar” os
produtos que lhe são impostos a exemplo dos centros de acesso público gratuito
(regras instituídas pelas políticas públicas) ou das lan houses (regras instituídas
pelo mercado).
Assim, o receptor não faz as regras do jogo que é jogado, mas tem
possibilidades de margens de manobra (“ações táticas”) para blefar, criar,
bricolar. “As táticas do consumo, engenhosidade do fraco para tirar partido do
forte, vão desembocar então numa politização das práticas cotidianas”
(CERTEAU, 2000, p. 45). Aqui está a riqueza da proposta dos “usos e
apropriações”: a impossibilidade de um totalitarismo do sentido único, de
dispositivos disciplinares capazes de controle ou da determinação total, das
formas de uso estar sob o controle de que tem os meios de produção e circulação
dos produtos culturais e das tecnologias de informação e comunicação.
Assim, o conceito de “uso” pode ser entendido como o “emprego habitual”
de um objeto ou de uma tecnologia ou de um tipo de discurso; como “aplicação
de algo de acordo com sua finalidade”, ou seja, segundo um conjunto de regras e
procedimentos para o uso, que requerem certas habilidades e competências de
codificação e decodificação. Contudo, os sujeitos-consumidores “empregam não
somente as habilidades e competências requeridas pelo meio técnico, mas
também várias formas de conhecimento e suposições de fundo que fazem parte
dos recursos culturais que eles trazem para apoiar o processo de intercâmbio
simbólico” (THOMPSON, 2001, p. 29).
Martín-Barbero (2004) trata como apropriação os modos de uso
constituídos como formas de resistência, de ressignificação de práticas,
tecnologias, estruturas dominantes, “desde a multiplicidade de formas de
resistência regionais, étnicas, locais, ligadas à existência negada, mas viva, da
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heterogeneidade cultural” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 186). Ele exemplifica
como a tecnologia do rádio foi apropriada pelo povo argelino no processo de
independência do país. Situa como um programa de rádio de uma emissora
comercial de Lima (Peru) voltado para imigrantes, num horário marginal, foi
ocupado por estas comunidades excluídas, em participações telefônicas,
constituindo um processo de identificação cultural, de distinção, diante do
processo de homogeneização brutal da cidade (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.
187-188).
Com base nos processos de interpretação hermenêuticos, Thompson
(2001) define apropriação como um extenso processo de conhecimento e
autoconhecimento.

Apropriar-se de uma mensagem é apoderar-se de um conteúdo
significativo e torná-lo próprio. (...) É adaptar a mensagem à nossa
própria vida e aos contextos e circunstâncias em que a vivemos;
contextos e circunstâncias que normalmente são bem diferentes
daqueles em que a mensagem foi produzida (THOMPSON, 2001, p. 45).

Temos, assim, que há uma dialética dos usos e das formas de uso
constituídas como formas de apropriação. Dessa forma, há uma trama, ligação,
pacto, tensões e disputas entre aquilo que é da ordem do uso – o que é proposto,
embutido, pré-determinado, codificado e estabelecido como finalidade para
produtos midiáticos, textos, mensagens e, em nosso caso, tecnologias de
informação e comunicação – e o que é da (des)ordem da apropriação – formas
de uso marginal, margens de manobra, astúcias, bricolagens, maneiras de
empregar, formas desviantes, palimpsestos etc.

3| Analisando dissertações e teses a partir dos resumos indexados
Com a efetiva desconstrução dos objetos, objetivos, metodologia e
resultados preliminares a partir dos resumos indexados às dissertações e teses,
optou-se por analisar os pontos comuns existentes no que diz respeito ao objeto,
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aos objetivos e às metodologias aplicadas, organizando-os não um a um, mas em
grandes áreas temáticas.
Foi possível identificar, através da análise dos objetos mais recorrentes, as
seguintes grandes áreas: a inclusão e a exclusão digital abordadas,
principalmente, a partir do cenário composto pelos locais públicos de acesso a
internet; e as TIC’s como ferramentas que influenciam e se deixam influenciar
pela sociedade, destacando-se o papel destas no contexto educacional e de
aprendizagem, bem como em um contexto democrático e de cidadania. Além
dessas abordagens mais frequentes, aparecem também discussões acerca da
cultura da convergência; comunicação pública e cidadania; e ativismo no
ciberespaço.
Tratando-se dos objetivos mais frequentemente apresentados, tem-se a
compreensão dos modos de uso das TICs, a percepção dos usuários sobre estas, e
suas implicações na sociedade. Destaca-se ainda que foi possível observar uma
abordagem recorrente sobre as implicações das TICs em organizações – sejam
elas públicas ou privadas –, bem como suas implicações junto a instâncias
educacionais e comunicacionais. Neste contexto, notou-se também uma usual
abordagem da relação existente entre as TICs e a inclusão/exclusão digital.
Já tendo apresentado acima os objetivos mais comuns identificados a
partir dos resumos das dissertações e teses, expõe-se abaixo os objetivos menos
frequentes e/ou específicos. Como menos frequentes, tem-se: o estudo da relação
entre cidadania e comunicação pública; a investigação dos modos de organização
do ciberativismo, bem como dos processos comunicativos aí envolvidos; e a
análise da dinâmica do uso social da internet.
No que tange aos casos específicos de objetivos, pode-se citar a
investigação do comportamento de indivíduos no contexto da cultura de
convergência; a análise de produções midiáticas para o público infantil na
internet e análise do jornalismo online considerando seus diferentes estágios e
estilos; a identificação de embates pelo controle do fluxo de informação nas redes
virtuais; e o estudo da relação existente entre a igreja católica e os meios de
comunicação. Cita-se ainda um caso em que, através de um estudo realizado junto
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a Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão, objetiva-se contribuir com o
aperfeiçoamento de sistemas de gestão de informação científica
Quanto aos processos metodológicos citados nas dissertações e teses
analisadas, nota-se um equilíbrio entre os seguintes métodos: estudo de caso;
abordagem qualitativa e quantitativa; levantamento bibliográfico e documental;
pesquisa empírica; aplicação de questionário e realização de entrevista semiestruturada e estruturada. As abordagens dedutiva, comparativa e conceitual; a
sociologia compreensiva e a heurística sistêmica crítica; e os estudos
exploratório-descritivo, etnográfico e netnográfico também são identificados no
processo de catalogação dos textos, todavia menos frequentemente, ou mesmo
uma única vez.
Após este processo quantitativo, partiu-se para um processo qualitativo de
selecionar, através das informações já identificadas e acima apresentadas, quais
textos possivelmente trariam em suas discussões teóricas uma abordagem dos
conceitos de ‘uso’ e ‘apropriação’ e, logo, seriam pertinentes para o desenrolar
desta segunda etapa. Assim sendo, dos 44 materiais considerados na primeira
etapa, 27 (sendo 16 dissertações e 11 teses) passaram a ser trabalhados através do
processo qualitativo (segunda etapa) de desconstrução metodológica que será
apresentado em seguida.

4| As diferentes abordagens dos conceitos de ‘uso’ e apropriação’
das TICs
No processo nomeado pesquisa da pesquisa, como citado acima, tem-se
que as etapas de investigações realizadas se dividem em, de acordo com Jiani
Bonin (2006), “processos de desconstrução, de reflexão/tensionamento e de
apropriação”. Para cumprir esta etapa de reflexão/tensionamento, optou-se
inicialmente pela leitura da parte teórica das dissertações e teses com o intuito de
identificar uma possível abordagem conceitual dos termos ‘uso’ e ‘apropriação’
das TICs.
Todavia, após ter iniciado tal procedimento, notou-se que, devido à não
centralização das discussões teóricas em uma única parte dos textos, esta
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metodologia acarretaria em perda no que tange à identificação do conteúdo
objetivado. Tem-se que as dissertações e teses analisadas, se configurando em
produção científica com um nível maior de profundidade, não se limitam a
apresentar somente em partes específicas suas discussões e reflexões teóricas
acerca dos assuntos de interesse da cada uma delas. Assim sendo, optou-se por
mais uma vez lançar mão da ferramenta de busca nos 27 arquivos eletrônicos
selecionados.
A busca foi efetivada a partir dos termos ‘uso(s)’ e apropriação(ões)’,
seguida de uma leitura do conteúdo que circundava tais palavras em suas
aparições. Vale salientar que dentre os 27 materiais abordados, três não
apresentaram sequer o termo ‘apropriação’ em suas estruturas textuais;
enquanto que a palavra ‘uso’ é encontrada em abundância por todo o corpo do
texto, seja relacionada às TICs ou não.
Alguns textos, apesar de usarem de forma distinta os termos ‘uso’ e
‘apropriação’ das TICs, não tratam de conceituá-los de maneira a deixar claro a
diferença de sentido existente entre os dois substantivos, como é o caso dos
fragmentos textuais7 retirados, respectivamente, da tese de Lacerda (2008), e da
dissertação de Porto (2008):

De posse dessas percepções, em 2005, afastamo-nos dos aspectos em
torno da midiatização proporcionada pela apropriação das formas
jornalísticas nos telecentros comunitários e nos centramos nas questões
em torno das formas de uso e apropriação dos telecentros por membros
das comunidades de bairro, numa marcação clara de buscar a tensão
entre a oferta dos projetos de telecentros, suas formas de
instrumentalização do uso e as táticas de apropriação por parte das
comunidades (LACERDA, 2008, p. 185).

Esta dissertação teve como ponto de partida o reconhecimento de
algumas questões relativas às tecnologias da informação e
comunicação: suas modificações significativas, sua apropriação e uso,
e, claro, suas influências nas relações da sociedade e, por consequência,
nas organizações (PORTO, 2008, p. 192).

Como se tratam de recortes textuais é provável que não se faça possível a perfeita compreensão
do que está sendo abordado, já que, no corpo do texto, tais recortes fazem parte de um contexto
específico e desenvolvido em maior profundidade.
7
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Ainda em sua tese, Lacerda (2004, p. 71) sugere, ao abordar o conceito
‘usos sociais’, que o termo ‘apropriação’ seja o “uso de fato” das técnicas que
circundam as TICs, como se pode ver em seguida:

Portanto, ao estudar os usos sociais das técnicas, não podemos ampliar
somente os processos de negação, ou recusa como uma “recepção
ativa”, mas dar ênfase também aos processos de apropriação, ou seja,
os usos de fato, que apontam não somente para um “pressuposto” êxito
dos dispositivos, mas também para outros pactos, construídos e
negociados justamente no processo de circulação, para além do que está
determinado no pacto da oferta.

Com a análise das dissertações e teses foi possível perceber também a
utilização das palavras ‘uso’ e ‘apropriação’ como sendo palavras sinônimas; tal
posicionamento ora não apresentou nenhum esclarecimento, ora apareceu
seguido de justificativa, como é o caso do recorte de texto retirado da tese de
Brignol (2010, p. 61)

Em algumas circunstâncias, nessa pesquisa, usos sociais e apropriações
são entendidos como sinônimos, pois levamos em consideração o
caráter de atuação efetiva dos sujeitos a partir do modo como
incorporam as tecnologias e, principalmente a internet, em seus
cotidianos.

Nota-se ainda a presença, por vezes massiva, dos termos trabalhados –
principalmente a palavra ‘uso’ –, todavia, muito raramente foi possível identificar
uma abordagem conceitual destes termos. Quando das aparições, na maioria das
vezes, a conceituação de ‘uso’ e ‘apropriação’ se dá de forma não direta e pouco
clara, como mostram os exemplos seguintes: “O conceito de usos sociais, a partir
de sua aproximação à ideia de mediação tecnológica, pode ser associado à
compreensão das diferentes apropriações realizadas pelos sujeitos em relação às
tecnologias” (BRIGNOL, 2010, p. 60).

Entre estas e outras proposições conceituais e metodológicas que se
situam no campo dos estudos de recepção, a opção nesta pesquisa é por
considerar os usos sociais dos meios de comunicação como instância de
apropriação, ressignificação e produção dos sujeitos – cada vez mais
ativo no processo de interação com as mídias (BRIGNOL, 2010, p.51).
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A ideia de apropriação com a qual trabalho é compreendida de acordo
com a proposta de Certeau (1994), que investiga as operações dos
usuários, as práticas, as maneiras de fazer. Os usuários muitas vezes
são concebidas como passivos, mas o autor se dispõe a pensá-los
enquanto produtores. Sua idéia se constrói no sentido de que essa
produção, é “astuciosa, é dispersa mas, ao mesmo tempo ela se insinua
ubiquiamente silenciosa e quase invisível, pois não se faz notar com
produtos próprio mas nas maneiras de emprego os produtos impostos
por ordem econômica dominante” (CERTEAU, 1994, p. 39). A esses
produtores há a possibilidade de subverter um uso prescrito. O conceito
apropriação refere-se a um uso e a uma reelaboração dos produtos
midiáticos consumidos à maneira dos usuários (SILVA, 2009, p.71-72).

Alguns fragmentos textuais, mesmo que não trabalhando uma abordagem
conceitual dos termos em questão, conseguem colaborar com o esclarecimento
da diferença de sentido existente entre eles, como é o caso da citação abaixo,
recortada da dissertação de Niederle (2009, p. 41):

[...] as tecnologias permitem o acesso ao conhecimento, mas sua
apropriação e construção individualizada é que possibilitam a
transformação social dos indivíduos pelo desenvolvimento de
consciência histórica, política e ética, associada a ações que levam à
cidadania como, por exemplo, monitorar decisões governamentais
(AUN; AGNELO, 2007, p. 78).

Percebeu-se também a quase ausência de dissertações e teses que abordem
conceitual e simultaneamente os termos em questão, o que tornaria possível uma
comparação entre eles, evidenciando assim a diferença de sentido existente.

Está se tratando de experiência de usos e apropriações como um
conjunto de ações comunicativas e vivências que se desenvolvem na
ambiência digital, que envolve a recepção de mensagens, a criação de
correspondentes e representações digitais, o diálogo e as formas de
interação como o espaço e com os demais indivíduos (REICHERT,
2010, p. 111).

No exemplo acima apresentado, podemos observar uma explanação sobre
os dois termos simultaneamente, todavia não fica evidente a diferenciação de
sentido dos mesmos
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5| Considerações finais
A leitura dos resumos indexados às dissertações e teses aqui estudadas em
muito leva o leitor a pensar que uma abordagem conceitual dos termos ‘uso’ e
‘apropriação’ será apresentada no corpo do texto, todavia, a partir da efetiva
desconstrução metodológica destes textos foi possível perceber a rara e não clara
abordagem conceitual dos termos em questão.
A abordagem dos usos e apropriações marcou pesquisas desde o
funcionalismo, passando pelos estudos culturais, etnografias da comunicação e
estudos de recepção (MATTELART & MATTELART, 1999; THOMPSON, 2001;
WOLF, 2003; MARTÍN-BARBERO, 1995; 2004). Nos anos recentes,
principalmente com Martín-Barbero (2004) há uma preocupação sobre os
processos de apropriação das tecnologias da informação e da comunicação, no
âmbito da tecnicidade como racionalidade contemporânea, em que os estudos do
campo da comunicação tem importante papel a desempenhar na construção de
novos conhecimentos e formas de abordagem do fenômeno.
Sabe-se que nenhum dos 27 textos trabalhados mais detalhadamente neste
processo de “pesquisa da pesquisa” objetivavam, de fato, um trabalho conceitual
de ‘uso’ e ‘apropriação’ das TICs; contudo, é certo que a apresentação destes
conceitos viria a enriquecer tais textos na medida em que possibilitaria o
esclarecimento da diferença de sentido existente entre os termos, os quais, como
constatado nesta amostragem, por vezes são usados como sendo palavras
sinônimas, o que não chega a ser um equívoco plenamente, mas que contribui
para uma polissemia problemática, uma vez que o exercício do esclarecimento
sobre a apropriação dos conceitos é parte da construção e do relato de uma
pesquisa.
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Gretchen - filme estrada: espetáculo, política e
representação em documentários
Guilherme Fumeo Almeida
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS

1| Introdução
Em 2008, a jornalista Eliane Brum conseguiu concretizar um projeto
idealizado cinco anos antes: acompanhar uma turnê de Gretchen no ano em que
a cantora completava trinta anos de carreira. A ideia inicial, transformar a
experiência em uma reportagem, foi recusada pelos editores de Brum, que
compartilhou seus planos com o cineasta Paschoal Samora. Juntos, os dois
dirigiram Gretchen – Filme Estrada, documentário que acompanhou aquela que
deveria ser a última turnê artística e a primeira campanha política da cantora,
então candidata à prefeita da Ilha de Itamaracá (PE).
Lançado em 2010, o documentário apresenta a celebridade-política, a
Rainha do Bumbum que não consegue abandonar seu lado artístico ao subir no
palanque, além de se inserir em um jogo político marcado pela busca por
vantagens pessoais. Como destacou Eliane Brum, em entrevista à jornalista Katia
Mello8, publicada no blog Mulher 7x7: “a Gretchen que vai para o palanque é a
artista. Ela vai como personagem. E aqui não se trata de ser mais ou menos
verdadeira. A Gretchen e a Maria Odete são ambas personagens e ambas
verdadeiras”. De que forma o documentário apresenta a artista enquanto política
e cantora e dançarina? O que essa construção fala da representação da política e
do show-bis enquanto espetáculos feita pelo cinema de documentário?

8Disponível em:<http://colunas.revistaepoca.globo.com/mulher7por7/2010/09/29/gretchen-a-

rainha-do-rebolado-e-as-eleicoes/>. Acesso em: 12 abr. 2014.
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Para responder a estas questões, o presente texto será dividido em quatro
partes. Na primeira, se levará em conta as definições de imagem e imagens
técnicas de Flusser (2011), problematizando, a partir do documentário, a
construção e codificação imagéticas. Considerando o documentário como o
resultado de uma série de asserções sobre o mundo, Pessoa Ramos (2008) e
Nichols (2005) ajudam a pensar as especificidades deste gênero cinematográfico.
Na segunda, tendo em mente a representação organizada por Gretchen –
Filme Estrada acerca das facetas política e artística da cantora enquanto
espetáculos, serão usadas as ideias de Debord (2013) sobre o que o autor chamou
de sociedade do espetáculo, marcada pela banalidade, superficialidade e
transformação de tempo e indivíduos em mercadorias. Também será feito um
estudo teórico e prático do contexto de culto às celebridades através de uma
ampla exposição midiática, no qual Gretchen se inclui, a partir de Rüdiger
(2008).
A terceira parte será dedicada a analisar as representações de Gretchen
enquanto política e cantora no documentário, através de uma divisão
metodológica pela análise fílmica de Vanoye e Goliot-Lètè (1994), que permitiu
esquematizar o estudo na forma de três dimensões (política, artística e voz off),
que, mesmo não sendo autônomas, apresentam uma série de especificidades que
possibilitaram delinear um modo de organização do documentário. A quarta
parte será dedicada às considerações finais.

2| Das imagens técnicas ao documentário: representação, mediação
e codificação
Ao esboçar a criação de uma filosofia da fotografia, Flusser (2011), afirma
que as imagens oferecem possibilidades de interpretação, tendo caráter
conotativo e apresentando como significado o universo das relações reversíveis.
Este contexto dotaria as imagens de uma capacidade de troca, possibilitando que
elas substituam eventos por cenas. Imagens, segundo Flusser, não apresentam
um significado preciso, denotativo, mas sim conotativo, por oferecerem aos seus
receptores um ambiente de interpretação. Como o nosso olhar apresenta um
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ritmo de análise circular, observando mais de uma vez o mesmo elemento, para
o autor, “o “antes” se torna “depois”, e o “depois” se torna o “antes”. O tempo
projetado pelo olhar sobre a imagem é o do eterno retorno” (FLUSSER, 2011, p.
22).
As imagens agiriam sobre os eventos, mas sem dotá-los de um caráter
definitivo, e sim substituindo-os por cenas. Definindo-as como mediadoras entre
o homem e suas relações com o mundo circundante, o autor enxerga nas imagens
um caráter de representação. Além de analisar as potencialidades imagéticas,
Flusser também faz a definição das imagens técnicas, das quais os documentários
podem ser vistos como exemplo. Segundo ele, as imagens técnicas são aquelas
produzidas por aparelhos, sendo resultados indiretos de textos, diferindo das
imagens tradicionais e correspondendo a códigos textuais avançados. Por isso,
enquanto uma imagem tradicional pode ser chamada de pré-histórica, as
imagens técnicas seriam pós-históricas. O autor afirma que decifrar as imagens
técnicas torna-se extremamente difícil, “pela razão curiosa de que aparentemente
não necessitam ser decifradas” (FLUSSER, 2011, p. 30).
Em uma análise superficial, o significado das imagens técnicas pode
parecer como que revelado de forma automática, em uma relação de causa e efeito
entre este e a imagem. Por isso, a imagem técnica costuma ser vista como uma
janela para o mundo, um meio extremamente confiável. Em função dessa
confiança, um observador não faz crítica a uma imagem, mas a uma concepção
de mundo. Para Flusser, longe de serem objetivas, as imagens técnicas teriam
tanto simbolismo quanto qualquer outra imagem. Ou seja: ao invés de serem
janelas, elas “são imagens, superfícies que transcodificam processos em cenas”
(FLUSSER, 2011, p. 32). O autor compara a importância histórica das imagens
técnicas a da invenção da escrita, uma vez que a última surgiu para evitar uma
idolatria imagética, enquanto as primeiras “foram inventadas no momento de
crise dos textos, a fim de ultrapassar o perigo da textolatria. Tal intenção implícita
das imagens técnicas precisa ser explicitada” (FLUSSER, 2011, p. 33 e 34).
A busca por uma conceituação específica dos filmes do gênero
documentário, por sua vez, pode encontrar inicialmente algumas dificuldades,
em virtude de sua difícil definição por parte dos próprios pesquisadores de
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cinema. Segundo Pessoa Ramos (2008), somente há pouco tempo a qualificação
de uma narrativa como documentária passou a ser aceita de forma total pela
crítica cinematográfica. Por outro lado, a produção contemporânea do gênero
possuiria uma linha evolutiva que permite enxergar todos os procedimentos
incorporados historicamente por ele, como manipulação de imagens digitais e
tomadas feitas com câmeras minúsculas e ágeis. Dessa forma, o autor define a
narrativa documentária como sendo composta predominantemente por imagens
feitas por uma câmera, muitas vezes seguidas por imagens animadas, “carregadas
de ruído, música e fala (mas, no início de sua história, mudas), para as quais
olhamos (nós, espectadores) em busca de asserções para o mundo que nos é
exterior, seja esse mundo coisa ou pessoa” (PESSOA RAMOS, 2008, p. 22).
Além da procura por asserções sobre o mundo, Nichols (2005) destaca a
importância da veracidade nos filmes do gênero. O autor ressalta que “a tradição
do documentário está profundamente enraizada na capacidade de ele nos
transmitir uma impressão de autenticidade. E essa é uma impressão forte”
(NICHOLS, 2005, p. 20). Sobre a dificuldade de definição das características
particulares do gênero, ele aponta o uso, em documentários, de práticas típicas
de filmes de ficção, como roteiro e interpretação, sendo que o contrário também
pode ocorrer, com as produções ficcionais utilizando mecanismos identificados
com a não ficção e o documentário, como filmagens externas e imagens de
arquivo.
O autor divide os documentários em dois grupos: ficção e não-ficção.
Enquanto chama os primeiros de documentários de satisfação de desejos e
destaca entre suas qualidades a de dar imagem e som à imaginação, Nichols
nomeia os não-ficcionais como documentários de representação social. Esses,
por sua vez, seriam responsáveis pela representação tangível do mundo,
mostrando a realidade social de acordo com a perspectiva e organização do
cineasta, expressando sua interpretação do passado, presente e futuro da
realidade. Os documentários de representação social apenas conseguiriam nos
transmitir verdades se assim decidíssemos; para isso ocorrer, “precisamos avaliar
suas reivindicações e afirmações, seus pontos de vista e argumentos relativos ao
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mundo como o conhecemos, e decidir se merecem que acreditemos neles”
(NICHOLS, 2005, p. 27).
Pessoa Ramos (2008), por outro lado, define como documentários apenas
os filmes de não-ficção que anunciam proposições, com estas sofrendo variações
históricas em função da diferença nos estilos de enunciação. O autor destaca que
o gênero sofreu mudanças estilísticas ao longo dos anos, com a locução fora-decampo (conhecida como voz over ou voz de Deus), típica dos documentários
clássicos produzidos até o final dos anos 1950, sendo substituída pelo tom mais
autoral dos títulos do chamado cinema direto/verdade, produzido a partir dos
anos 1960.
Essa mudança teria aproximado o documentário de um estilo mais
dramático, com a exibição de argumentos através dos diálogos. Além disso, o
documentário se diferenciaria da narrativa ficcional por substituir os atores que
interpretam personagens pelos “próprios corpos que encarnam as personalidades
no mundo, ou (...) pessoas que experimentaram de modo próximo o universo
mostrado” (PESSOA RAMOS, 2008, p. 26).
Nichols (2005) ressalta que um documentário é responsável por mostrar
uma determinada visão da realidade, “com a qual talvez nunca tenhamos
deparado antes, mesmo que os aspectos do mundo nela representados nos sejam
familiares” (NICHOLS, 2005, p. 47). No entanto, o autor também destaca que o
campo documentário passa por frequentes mutações: diferentes formas de
representação são tentadas, copiadas e abandonadas pelos cineastas. Apesar
dessa constante mudança de apropriação de diferentes técnicas e estilos, os
documentários irão sempre representar o mundo histórico, e esse encargo, auto
imposto, não permite que os documentaristas inventem criativamente mundos
alternativos. Essa representação também é chamada de re-apresentação por
Nichols, uma vez que molda o mundo histórico por um ângulo diverso. Isso faz
com que o documentário não seja uma transcrição fiel, mas uma forma criativa
de retratar a realidade.
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3| Espetáculo, mercadorias e celebridades
Guy Debord (2013) define as sociedades dirigidas por um regime de
produção moderna industrial como baseadas na acumulação de espetáculos e na
representação, um mundo pautado pela autonomia das imagens. Debord
conceitua o espetáculo como um momento histórico de caráter tautológico em
que “o fim não é nada, o desenrolar é tudo. O espetáculo não deseja chegar a nada
que não seja ele mesmo” (DEBORD, 2013, p. 17). O fenômeno também se
mostraria avesso ao diálogo, sendo herdeiro da debilidade do projeto ocidental
de compreender qualquer atividade através das categorias visuais.
Importante apontar a relação do conceito de espetáculo com o objeto
empírico deste trabalho, uma vez que a representação da política e da atividade
artística como dois espetáculos em permanente fusão são uma constante em
Gretchen – Filme Estrada. Assim, como se verá mais detidamente durante a
análise do documentário, é através dos textos de Debord que se poderá
problematizar a utilização da noção de espetáculo no filme.
Para o autor, na sociedade do espetáculo, também merece destaque a
figura da vedete, carregada de banalidade ao apresentar a chamada
representação espetacular do homem vivo. Essa figura banal se mostraria
especializada em exaltar uma vida aparente, carregada de superficialidade, tendo
na sua razão de ser a representação de diversos modos de vida e de concepção da
sociedade. Essa vedete seria, para Debord, enquanto agente do espetáculo, o
oposto e o inimigo do indivíduo, ao mostrar-se como modelo de identificação
espetacular e grande símbolo consumista. Apesar de consolidar-se como a figura
de representação exterior das mais variadas personalidades, a vedete “mostra
cada um desses tipos como se tivesse igual acesso à totalidade do consumo, e
também como capaz de encontrar a felicidade nesse consumo” (DEBORD, 2013,
p. 41). É dentro deste contexto que o espetáculo, substituiria a ode por homens e
lutas por “mercadorias e suas paixões”, em uma “luta cega” na qual, “cada
mercadoria, ao seguir sua paixão, realiza de fato na inconsciência algo de mais
elevado: o devir-mundo da mercadoria, que também é o devir-mercadoria do
mundo” (DEBORD, 2013, p. 44).
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Aqui, destaca-se a figura de Gretchen como um exemplo de vedete, a
figura de representação de Maria Odete, que dança e canta em um espetáculo
superficial (tanto nos programas televisivos de auditório que tornaram sua
imagem nacional e mundialmente conhecida como nos circos mambembes no
interior do Nordeste, mostrados em Gretchen – Filme Estrada), que parece ter
ele mesmo como seu fim. Assim, as performances da Rainha do Bumbum,
pautadas pela sua dança sensual e pelas músicas com versos rápidos e repetitivos,
exemplificariam a exaltação da superficialidade e do prazer sexual mais explícito
do que implícito.
Para Debord, o mundo do espetáculo mostra, na verdade, o mundo da
mercadoria, sob a forma do qual o poder econômico transformou o trabalho
humano em um trabalho assalariado, em uma forma de mercadoria. Essa
dominação da mercadoria sobre a economia, em um mundo onde não se enxerga
nada além da primeira, fez com que esta ocupasse totalmente a vida social. Dessa
maneira, o espetáculo teria se consolidado enquanto uma eterna “Guerra do Opio
para fazer com que se aceite identificar bens a mercadorias; e conseguir que a
satisfação com a sobrevivência aumente de acordo com as leis do próprio
espetáculo” (DEBORD, 2013, p. 32).
Nesse contexto, o indivíduo passa a consumir ilusão, sendo a mercadoria
a parte real desta e o espetáculo a sua manifestação geral. Considerando Gretchen
e sua carreira artística, pode-se enxergar a exemplificação da espetacularização
do trabalho e sua modificação em mercadoria através dos shows da cantora, que
transformam a apresentação musical em um produto midiático superficial. Por
meio de performances onde predominam a sensualidade e a exaltação de letras
sem profundidade, o que vale é a consagração do que se vê, com a mercadoria, o
próprio show, sendo o único aspecto real.
Se durante séculos, a fama era conquistada a partir do reconhecimento a
alguém por seus feitos, atualmente, na chamada era democrática das massas,
fama e obtenção de popularidade se fundiram. Segundo Rüdiger (2008), a
popularidade surgiu a partir do momento em que a impressão de nossos atributos
passou a ser o nosso objeto de aprovação e, consequentemente, instrumento de
exploração pelos mecanismos da Indústria Cultural. Dessa maneira, as
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celebridades surgiram “como fenômeno de cultura precisamente nesse contexto,
acionado pela ascensão dos meios de comunicação e plenamente configurado no
período entre as duas grandes Guerras” (RÜDIGER, 2008, p. 05).
Diferenciando os heróis das celebridades, o autor ressalta que enquanto os
primeiros faziam, ao menos em parte, a sua própria fama, as segundas parecem
ser invenções midiáticas, nomes da moda feitos e desfeitos pela própria mídia.
Enquanto os heróis eram formidáveis, as celebridades são apenas comuns. Para
ele, a figura espiritual da celebridade começou a ganhar destaque no Brasil no
início dos anos 1970, com nomes como o estilista Dener Pamplona de Abreu e o
colunista Ibrahim Sued, sendo consolidada na década seguinte, quando
programas televisivos, como Flash, de Amaury Júnior, passaram a promover “o
eclipse dessas formas primitivas de marketing pessoal pelos veículos de desfile de
celebridades, exponenciadas hoje pela revista Caras (1993), vários programas de
televisão e os sites de mexericos da Internet” (RÜDIGER, 2005, p. 08).
Neste contexto, tem-se o surgimento de diversos tipos de celebridades:
desde prestigiados atores de cinema, teatro e televisão até cantores que
consolidam suas carreiras enquanto sucessos comerciais e de crítica. Ao mesmo
tempo, proliferam as posições obscuras e vagas de modelos e atrizes, as chamadas
celebridades instantâneas (como os participantes de reality shows), as socialites
e os cantores que fazem sucesso tão rapidamente quanto deixam de ser notícia.
Mas todos, sem exceção, têm espaço nas revistas de celebridades. Pensando no
caso de Gretchen, destaca-se a singularidade da trajetória artística da Rainha do
Bumbum: ao mesmo tempo em que sua carreira como cantora – diferentemente
do caso de cantantes que se firmaram como paradigmas comerciais e musicais apresenta características de efemeridade, ela conseguiu manter-se, por mais de
trinta anos, como uma artista visível midiaticamente.

4| Gretchen: “tão real que parece inventada”
Em seus 86 minutos, Gretchen – Filme Estrada faz uma representação das
facetas política e artística de uma brasileira “tão real que parece inventada”, como
destaca a voz em off do narrador. Considerando a divisão de Nichols (2005) dos
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documentários entre ficção e não-ficção, ressalta-se aqui Gretchen – Filme
Estrada como pertencente ao segundo grupo, encaixando-se na função de
representação social da qual o autor dota estes documentários. Ao representar,
sob um determinado enfoque, as trajetórias política e artística de Gretchen, o
longa mostra, a partir da perspectiva de seus diretores, a compreensão destes
sobre a realidade de Gretchen enquanto “Rainha do Bumbum” e candidata a
cargo político, e sobre a sociedade brasileira como um todo, especialmente sobre
sua relação com o culto às celebridades e com a política.
Articulando a análise a partir da divisão em três dimensões (política,
artística e voz off), inicia-se com o estudo da dimensão política. Quando o
documentário mostra a cantora em sua rotina de campanha, o cenário principal
é a Ilha de Itamaracá, seja em suas ruas e praças ou no comitê de campanha de
Gretchen. Enquanto as primeiras são o palco visível da eleição, onde a aspirante
à prefeita discursa e vai até as casas dos eleitores, e seus militantes carregam as
bandeiras verdes da candidata famosa, o comitê é o cenário dos bastidores da
campanha. É ali que o grupo político de Gretchen discute as estratégias de
campanha, e a cantora e sua vice, Anne Tavares, são mostradas em contraponto.
Enquanto a candidata-celebridade está convicta da vitória, apesar da falta de
recursos financeiros (“Tem eu, acabou!”, ela garante em uma das reuniões), Anne,
mais cerebral, nas palavras do consultor político Patrick, mostra-se cética com o
desenrolar da trajetória da candidatura.
O uso dos áudios de Gretchen discursando, ao mesmo tempo em que são
mostradas cenas de campanha (comícios, bandeiradas), dá o tom da postura
adotada: o discurso político ali exibido é o mesmo que se espera de qualquer
candidato a cargo eletivo (“Quero dar a vocês qualidade de vida a partir de seis de
outubro, quando for eleita”; “Eu sou a mudança”; “Continuo falando para vocês
como falo para os amigos”). Chama a atenção a representação da Gretchen
política munida de um discurso otimista sobre sua própria candidatura, convicta
que seus pronunciamentos sobre a importância da sua eleição para Itamaracá
teriam destaque midiático, bem como que seu carisma e popularidade conferidos
por 30 anos de carreira artística seriam suficientes para uma vitória nas urnas. A
Gretchen aqui apresentada fala de uma forma articulada, mas repetindo chavões
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de campanha (quer, assim, como qualquer candidato a cargo eletivo, que os
eleitores acreditem na sua honestidade e vontade de promover as mudanças
necessárias). Ela também mostra ambição: seu objetivo é o poder, mesmo
afirmando nos discursos que não precisa dele.
Com essa representação, abre-se espaço para uma imagem da política
como espetáculo e projeto de poder, que deve ser alcançado através de promessas
e discursos que exaltam esperança, propostas excelentes e a certeza de um futuro
melhor. Ao mesmo tempo, o documentário não mostra as críticas que os outros
candidatos fizeram à cantora, ou como se dava a rejeição popular à sua
candidatura, evidenciada pelos 3% dos votos válidos obtidos por Gretchen nas
urnas. Só é possível saber desses ataques pela exibição da reação da artista
quando toma conhecimento deles, como na cena em que refuta o boato de que
construiria um cabaré na cidade quando eleita, ou quando vai a um programa de
rádio responder à afirmação de que teria elaborado seu programa de campanha
em apenas uma noite.
Nas cenas em que o enfoque é a rotina artística de Gretchen, incluídas aqui
na dimensão artística, por sua vez, destaque para o circo como cenário e analogia
do espetáculo. Aqui, mostra-se o antes e o durante dos shows da cantora embaixo
de lonas do interior do Nordeste: a expectativa do público em relação à sua
chegada; Gretchen no camarim, conversando com a trapezista ou abraçada ao
marido; a Rainha do Bumbum se apresentando, rebolando e cantando as mesmas
três músicas que a acompanham há trinta anos. Ao longo das cenas que mostram
a rotina artística da cantora, a sensação de repetição torna-se cada vez mais
evidente e incômoda: Freak Le Boom Boom, Melô do Piripiri e Conga, Conga,
Conga.
Esses não são os únicos sucessos da cantora, mas apenas eles estão
presentes no documentário, sendo tocados à exaustão. O uso da repetição durante
o filme mostra letras rasas, ritmo alegre, muito rebolado, figurino sexy (nos
shows): fórmula comum entre cantoras emergentes. Esse uso da repetição pode
ser relacionado ao conceito de eterno retorno de Flusser (2011). O mesmo
elemento é apresentado várias vezes na dimensão artística, construindo a
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cantora, nessa tríade de música, figurino e rebolado (sempre os mesmos), a partir
do que já estava estabelecido midiaticamente.
Logo no início do filme, os locais onde Gretchen se apresenta são
desenhados como longínquos e de difícil acesso, o que pressupõe condições de
penúria e descaso. Tal panorama é mostrado na cena em que ela fala ao telefone
com diferentes pessoas, possivelmente as donas dos circos onde vai se apresentar,
sobre as formas de chegar até os locais, ao mesmo tempo em que procura-os em
um grande mapa. São municípios pequenos, desconhecidos da cantora até então,
e que exigem que se viaje por uma estrada “bem ruim, bem ruim”, como ela
mesma destaca.
Ao mesmo tempo em que vai ao encontro da noção debordiana do
espetáculo rotinizado e superficial, o documentário ultrapassa os conceitos do
autor sobre o tema, acrescentando a ideia da decadência, do avesso do glamour.
Uma cena em especial consegue dimensionar o contexto no qual Gretchen
desempenha sua performance artística, sem brilho ou grandeza. No trecho, a
cantora é mostrada conversando no camarim com a responsável pela
apresentação anterior à dela; quando o show de strip-tease da jovem termina e
Gretchen vai até o picadeiro fazer o seu número, cobrindo-se com uma capa de
chuva para não se molhar, o circo passa a ser mostrado de fora, ao longe. Só se
ouve, bem baixo, uma das três músicas que a cantora sempre repete em suas
apresentações.
Enquanto celebridade, Gretchen é apresentada como uma estrela
paradoxal, distante da figura relativamente glamourizada que costuma
representá-la enquanto produto midiático. Aqui, os programas de auditório
vistos por milhões de telespectadores, que a tornaram conhecida pelo grande
público, são substituídos por circos mambembes encravados em pequenas
cidades do interior nordestino. Gretchen não tem as mesmas condições materiais
que a sua plateia, mas se insere nesses ambientes, com, aparentemente (não foi
possível verificar se a cantora realizava essas apresentações antes de decidir se
candidatar à prefeitura da Ilha de Itamaracá), fins econômicos (sustentar a si, à
família e à campanha) e eleitorais (ganhar visibilidade e conquistar a simpatia de
possíveis eleitores). É dentro deste contexto de ausência de glamour e excesso de

Guilherme Fumeo Almeida |

43

superficialidade, de shows marcados pelo playback e pelo rebolado característico
de Gretchen, que o espetáculo artístico é visto no documentário. Seu único fim é
ele próprio, repetindo, interminavelmente, a mesma lógica e o mesmo conteúdo.
Nos momentos em que o documentário constrói a dimensão off, a voz do
narrador é a tônica, tendo a função de complementar informações que a imagem
não pode captar. Os cenários são os circos, o comitê de campanha de Gretchen e,
principalmente, as estradas que a cantora percorre para fazer os shows. Ao serem
vistos como um conjunto de planos com características em comum, os off´s que
apresentam a fala de um mesmo narrador, apesar do curto espaço que ocupam
no documentário (somam menos de cinco dos 86 minutos totais do filme), podem
ser considerados uma espécie de amálgama.
Ao mesmo tempo em que parecem ser altamente explicativas em relação
às cenas e à contextualização do filme, tais sequências também podem ser vistas
como uma forma de envolver o espectador nos dois espetáculos protagonizados
por Gretchen, o político e o artístico. Por meio da combinação entre a imagem da
estrada sem fim, as músicas-chiclete de Gretchen e a narração aparentemente
informativa, tem-se um amálgama, um elemento de ligação, que possibilita
enxergar o documentário como um olhar sobre a sociedade do espetáculo, por
meio de um bloco que reúne elementos altamente ricos e heterogêneos, mas
indissociavelmente combinados entre si.
Apesar de formarem determinados conjuntos de cenas ao longo do filme,
com uma temática em comum, as sequências de Gretchen – Filme Estrada
desembocam todas em um mesmo ponto: os espetáculos que se fundem. Para que
essa fusão fosse executada e compreendida pelo espectador, os off´s cumprem
papel fundamental, fazendo a ponte entre as facetas política e artística da cantora.
Aqui, a política também é um show, que não pode parar, mesmo quando Gretchen
rompe com a vice e exige sua substituição, ou quando o playback apresenta
problemas durante uma apresentação: ela não desanima, não desiste. Ao se
fundirem, política e entretenimento são mostrados como um único espetáculo,
desprovido de glória e opulência. Tal falta de glória de ambos também fica por
conta da relação financeira entre eles. É através das apresentações nos circos nos
finais de semana que Gretchen obtém recursos para a sua campanha de prefeita,
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que sofre constantemente com a falta de verbas. Sem ser o suficiente até mesmo
para pagar o lanche dos militantes (a saída foi pedir uma contribuição para os
vereadores da coligação), o dinheiro que a cantora obtém com os shows também
não evita que ela passe por problemas financeiros na vida pessoal, tendo que ligar
para a companhia de energia pedindo que a luz da casa onde seus filhos moram
fosse religada.

5| Considerações Finais
Durante o trabalho, pretendeu-se estudar de que forma é possível analisar
a temática do espetáculo em Gretchen – Filme Estrada, documentário que
construiu um perfil da cantora e dançarina tanto em sua faceta artística, de show
woman com três décadas de carreira, como em sua – até então inédita – faceta
política, de candidata com um discurso e postura determinados.
Dessa maneira, em Gretchen – Filme Estrada, a protagonista é uma artista
distante da imagem com que é tradicionalmente mostrada na mídia: se apresenta
em circos mambembes, viaja longas jornadas a bordo de um carro, se revezando
no volante com o marido, tem dificuldade para pagar a conta de luz. Mesmo sem
glamour e opulência, no entanto, Gretchen mantém a postura de estrela, de
vedete do espetáculo, como conceituou Debord (2012), tanto nos palcos como nos
palanques. Em sua experiência política, por mais que tente, Maria Odete não
consegue se dissociar de Gretchen, tanto que, como candidata, se porta com o
mesmo narcisismo com que se apresenta nos palcos, convicta de que a força de
seu nome artístico lhe elegeria prefeita da Ilha de Itamaracá. Quando,
tardiamente, dá-se conta que sua aventura eleitoral estava fadada ao fracasso, ela
desaba - é obrigada a descer do pedestal que criou para si mesma.
Gretchen – Filme Estrada vai ao encontro das noções de espetáculo de
Debord (2012), ao mostrar a superficialidade das performances política e artística
da cantora, não por sua única responsabilidade, mas por questões sociais e
culturais, e vai além, enfatizando a questão da decadência. No documentário, o
espetáculo se mostra enquanto uma mercadoria e tem a si próprio como fim, mas
ele é, principalmente, a ausência da opulência, a campanha eleitoral de poucos
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recursos que se sustenta dos shows em circos mambembes que a candidata faz
durante os finais de semana. Os espetáculos se fundem: são aqui mostrados em
conjunção, um dependente do outro. Em ambos, Gretchen quer ser a estrela, mas
enquanto a política lhe fecha as portas, no show-bis, nem sempre a sorte lhe sorri:
muitas vezes, tem de se apresentar em pequenas cidades longínquas, em circos
com pouca plateia.
Através do desmonte da tese de objetividade das imagens técnicas feito por
Flusser (2011), foi possível analisar como estas imagens técnicas produzem
sentidos na realidade mostrada em Gretchen – Filme Estrada, como nos
movimentos de câmera que dão sentido de movimento, durante os shows da
cantora e seus discursos em comícios, ou nos enfoques nos rostos de Gretchen,
seus apoiadores de campanha e espectadores de suas apresentações, enfatizando
as emoções que transmitem em um determinado instante. Enquanto artista e
política, política que lança mão de sua fama para alavancar sua candidatura,
artista que se apresenta em circos mambembes para sustentar a campanha, Maria
Odete é construída a partir da fusão dos espetáculos político e artístico.
A mesma Gretchen que cola cartazes e faz campanha e promessas aos seus
militantes (“eu ganhando, as primeiras pessoas a serem empregadas são as que
estão comigo”, ela garante) rebola ao som de playbacks em circos longínquos,
com figurino sensual. Ao se fundirem, esses dois espetáculos dotam a faceta
política de Gretchen de características do entretenimento – também nos
palanques, ela parece ser uma persona em busca da aprovação, em forma de
votos, de seu novo público, os eleitores –, e a faceta artística de Gretchen de um
tom político, ao mostrar o contexto social de extrema pobreza nas cidades onde a
cantora faz seus shows. A pobreza, por sua vez, é tanto das crianças que não têm
dois reais para assistir à apresentação da Rainha do Bumbum, como da mulher
que pede à Gretchen o dinheiro necessário para o vale gás, tentando vender seu
voto. É em ambientes de pobreza como esses, o documentário parece dizer, que a
corrupção floresce: se os políticos são todos ladrões, como fala um dos
entrevistados, e falta dinheiro até para cozinhar, porque não se aproveitar deles
e trocar o voto por comida?
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Dessa forma, tem-se, como síntese de pesquisa, que a Gretchen que pode
ser “lida”, identificada no filme, é uma estrela narcisista e decadente, política
ambiciosa e demagoga, que está incluída em um contexto social, político e
econômico: não é vítima ou vilã, mas uma mulher acostumada com os holofotes,
que quer entrar para a política, ser aclamada como a prefeita de Itamaracá.
Quando isso se mostra impossível, ela desaba, inconformada com essa queda,
desgostosa por não conseguir, ao menos dessa vez, libertar-se da prisão da vida
artística para entrar na vida política, mas sem abandonar o espetáculo.

Referências
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2013.
MELLO, Katia. Gretchen, a rainha do rebolado e as eleições. In: Mulher 7x7, 29 set. 2010.
Disponível em:<http://colunas.revistaepoca.globo.com/mulher7por7/2010/09/29/gretchen-arainha-do-rebolado-e-as-eleicoes/>. Acesso em: 12 abr. 2014.
NICHOLS, Bill. Introdução ao Documentário. Campinas, SP: Papirus, 2005.
PEREIRA, Miguel. A política no documentário brasileiro contemporâneo. ALCEU - v.6
- n.11 - p. 185 a 194 - jul./dez. 2005.
RAMOS, Fernão Pessoa. Mas afinal... o que é mesmo documentário? São Paulo: Editora
Senac, 2008.
RÜDIGER, Francisco. Roberto Carlos, Xuxa e os barões da mídia: estudos sobre fama,
sucesso e celebridade no Brasil. Porto Alegre: Gattopardo, 2008.

Sobre o autor:
Guilherme Almeida é formado pela UFRGS em Comunicação Social, habilitação Jornalismo,
e cursa o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Informação da mesma
instituição. O presente artigo foi desenvolvido durante a graduação, como desdobramento de seu
trabalho de conclusão de curso. Email: almeidaguif@gmail.com.

Guilherme Fumeo Almeida |

47

Dos movimentos sociais ao ciberativismo: os processos
de elaboração da pesquisa
Israel Roberto Parma
Universidade Feevale, Novo Hamburgo, RS

1| Introdução
O presente artigo visa apresentar o caminho percorrido na elaboração das
metodologias, das estratégias de pesquisa desenvolvidas, além da análise do
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) produzido no ano de 2013. Com o título
de “Ciberativismo no Facebook: Avaaz e a petição de cassação do mandato do
senador Renan Calheiros”, a investigação buscou compreender o modo de
atuação da Avaaz na rede social digital, Facebook, mais especificamente, nos
modos que as interações entre a ONG e seus usuários estabeleceram-se, obtendo
uma análise da inserção dos movimentos sociais e suas estratégias no ambiente
online.
O resultado é fruto de uma pesquisa apoiada em teorias que serviram de
base para a problematização dos temas pertinentes, sendo estes os movimentos
sociais amparados na teoria dos Novos Movimentos Sociais em autores como
Alain Tourine (2007; 2006; 1997; 1994; e 1989), Ilse Scherer-Warren (2006 e
1987), Maria da Glória Gohn (2011a, 2011b e 2008) entre outros. E teorias que
retratam a inserção dos indivíduos nos ambientes online e, por consequência, sua
mudança cultural. Dentre estas, foram abordadas as teorias sobre Ciberespaço,
Cibercultura e Ciberativismo, com base em pesquisadores como André Lemos
(2007), Manuel Castells (2012; 2008 e 2003), Raquel Recuero (2009) Lúcia
Santaella (2010 e 2011).
Para que o autor chegasse aos resultados alcançados, à pesquisa teve como
aporte metodológico mecanismos estratégicos, táticos e procedimentais que
serviram de suporte na elaboração do projeto. Dentre estes se encontram a
pesquisa exploratória, a pesquisa bibliográfica, a pesquisa da pesquisa e a
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netnografia, também denominada etnografia virtual, buscando uma concepção
do objeto-problema.
A partir das teorias e métodos, este artigo mostrará as experimentações
que o acadêmico obteve ao longo da construção do entendimento do problema
abordado e os desafios enfrentados na busca da compreensão do tema proposto.

2| O que pesquisar: a trajetória para se chegar ao problema-objeto
O momento auge, e para muitos desesperador, de uma graduação é a
produção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Uma das disciplinas no
currículo dos cursos de comunicação a qual os estudantes devem se submeter e
nela produzir uma pesquisa que venha a trazer as respostas para o seu objetoproblema, amparada no objetivo geral e nos objetivos específicos, supondo suas
possíveis hipóteses. O processo de construção de tal pesquisa é árduo
demandando muito tempo, estudo, atenção, dedicação e esforço.
Ao passar por essa experiência percebemos que o aprofundamento teórico
e a prática deste tipo de exercício reflexivo/construtivo não houve ao longo das
outras etapas do curso. O motivo para isso pode ter múltiplas razões, ocasionado
pelo despreparo, desprezo e desatenção das oportunidades desperdiçadas pelos
alunos. O resultado principal é a construção de um projeto aquém das
expectativas postas aos estudantes, conforme sustenta Bonin (2011, p.20), “seus
projetos de pesquisa que quando entregues para os professores, possuem pouco
amadurecimento do seu desenvolvimento e apresentam limitações”.
Outra pesquisadora que dialoga com a nossa percepção da dificuldade
inicial de trabalhar em um TCC e que traz pensando nos alunos iniciantes no
mundo da pesquisa é Fernanda Becker (2011). Ela relata suas vivências dentro do
mundo acadêmico e da experiência obtida nos três primeiros anos como bolsista
de iniciação científica (IC). Ao dizer que o “primeiro ano de pesquisa foi, ao
mesmo tempo, confuso e esclarecedor” (BECKER, 2011, p.240), temos uma ideia
de como são os sentimentos dos acadêmicos que passam por esse processo. Sendo
assim, essas limitações em geral ocasionadas pela não prática, produzem, na hora
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de elaboração dos projetos, distintas dúvidas quanto ao que se pretende estudar,
o foco da pesquisa e a forma que de se chegar aos resultados.
As situações e circunstâncias descritas também fizeram parte do processo
de desenvolvimento da pesquisa, a começar pela compreensão de como formular
o objeto-problema. Ao longo da graduação, várias ideias surgiram e na mesma
velocidade eram descartadas. No final de 2011, faltando dois semestres para a
disciplina de projeto9, surge aquele que poderia ser o objeto perfeito, mas
necessitava da colaboração e boa vontade da empresa envolvida. A ideia inicial
para o TCC era uma análise sobre público interno de um projeto desenvolvido
dentro da companhia aérea, a TAM. Esse projeto denominado Programa Especial
de Atendimento a Clientes em Emergência (PEACE), capta funcionários
voluntários para atenderem e darem suporte em situações de emergência. No
final do mês de novembro de 2012, um e-mail dando a negativa para a liberação
e colaboração na minha proposta de pesquisa fez com que se entrasse em um
dilema, o de não saber o que pesquisar.
Dali em diante foram meses tentando encontrar algo que desse prazer em
pesquisar. Mas uma coisa parecia certa, o de não querer abordar nada que fosse
relacionado com internet. O motivo para isso era de pensamentos do tipo “é
modinha”, “todo mundo está fazendo”, porém, o que realmente se queria, era
fugir de uma aventura em um ambiente hostil e inexplorado durante a graduação.
Os argumentos iniciais não se justificavam, afinal, o que seria de nós estudantes
de comunicação e membros da academia, deixar de estudar e procurar entender
esses ambientes e toda a mudança cultural que o digital trouxe em nossas vidas?
O tempo passava e faltava pouco para iniciar o semestre. Os ares de janeiro
trouxeram uma inquietude, algo começou a despertar o interesse. Depois de ter
participado de algumas petições propostas no site da Avaaz10 e ter lido um pouco
sobre ela, a crescente aparição de compartilhamentos ocasionados por amigos de
Na Universidade Feevale o desenvolvimento do trabalho de conclusão na época em que cursei
era divido em duas disciplinas. A primeira Monografia I o aluno é orientado por uma professora
e desenvolve seu projeto a partir das etapas de elaboração (tema, problema de pesquisa, objetivos,
hipóteses etc.) e depois, antes do término do semestre, entrega o projeto de pesquisa para o (a)
professor (a) que o orientaria na disciplina de Monografia II.
10 A Avaaz é uma Organização Não Governamental (ONG) que possui um site que serve de
ferramenta de mobilização. Nele, os usuários poder participar criando ou cooperando com
petições on line que abordam diferentes causas (ambientais, sociais, políticas, etc).
9
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diversas campanhas no Facebook, fizeram com que perguntas surgissem. Sendo
estes, os primeiros questionamentos sobre a Avaaz que surgiram: “Qual a
consequência e resultado das ações que a Avaaz organiza?”, “Os indivíduos,
enquanto sujeitos participativos da petição online buscam se informar dos
resultados obtidos ou apenas assinam para se sentirem participativos frente às
questões levantadas?”, “Como funciona o processo de criação, acompanhamento
e finalização de uma petição?”, “Há outro tipo de mobilização proposta que não
fique restrita a assinatura das petições online?” e “Quem participa e qual a
representação dessas outras ações?”.
Um fato curioso que ocorreu no dia da primeira aula de Monografia I fez
com que meus anseios em encontrar algo para pesquisar aumentassem. Após a
turma ser questionada sobre quem ainda não tinha definido o que queria estudar,
lembro-me de ser uma das únicas pessoas, dentre os trinta e poucos alunos, a
levantar a mão, fazendo com que angústia ficasse maior. Pensamentos de estar
muito atrasado em relação aos colegas eram dominantes. Mais para o fim do
período e dentro das circunstâncias que se estabeleceram, houve um insight no
qual levou aos questionamentos obtidos com relação à Avaaz e suas campanhas e
a partir daí a ideia germinou e entendia-se que, desde aquele momento, havia
algo que poderia se transformar em um objeto empírico para ser pesquisado.
Nas semanas que se seguiram, iniciou-se o processo de construção do
projeto, a começar pelo tema e sua delimitação. O tema como descrevem Barros
& Junqueira (2012), é o primeiro passo na elaboração de um projeto, em que “é
importante optar por um tema relacionado com os interesses acadêmicos do
pesquisador ou com sua experiência e/ou perspectiva de trabalho, área de
atuação ou objeto de curiosidade acadêmica” (BARROS & JUNQUEIRA, 2012, p.
39). Dentre estes, optou-se por se basear na curiosidade acadêmica, apesar de
querer fugir anteriormente de qualquer assunto relacionada à internet, todos os
questionamentos que vinham crescendo, foram maiores que os receios
estabelecidos.
A inexperiência, aliada a ingenuidade, num primeiro momento, fez com
que a delimitação do tema fosse além das possibilidades de pesquisa, ignorando
o tempo e a forma para se coletar os dados. Primeiro, foi pensado em abranger a
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pesquisa para uma amostra de usuários cadastrados11 no site da Avaaz, não
levando em consideração o montante de entrevista que deveriam ser feitas para
dar credibilidade, ou mesmo a viabilidade de acesso a esses usuários. Observando
essa dificuldade, que seria em captar e analisar os dados que se pretendia
conseguir, mas, ainda pensando em buscar a opinião dos usuários, surgiu como
alternativa direcionar para uma amostra com estudantes da Universidade
Feevale. Essa ideia também foi descartada por meio de observações e
acompanhamento do site e em conversas com a professora responsável pela
disciplina de Monografia I, até que surgiu a ideia de buscar a atuação da Avaaz
no Facebook.
Na observação da fanpage da Avaaz no Facebook, puderam-se
acompanhar as diferentes campanhas que a ONG divulgou, sendo elas de temas
variados. Contudo, uma delas relacionada diretamente a uma causa do Brasil
chamou mais atenção. A campanha criada por um usuário de Ribeirão Preto (SP)
teve grande apoio popular e por isso foi divulgada na rede social. Seu foco era a
cassação do mandato do senador Renan Calheiros que foi escolhido novamente
para assumir o cargo de Presidente do Senado Nacional Brasileiro, após, no ano
de 2012, ter renunciado devido a suspeitas de corrupção.
A delimitação do tema foi definida nas ações ciberativistas da Avaaz na sua
fanpage no Facebook, optando em analisar os posts de uma das campanhas que
tratassem de assuntos diretamente relacionados ao Brasil. Também defini
analisar os posts relacionados à petição que pedia a cassação do mandato do
senador Renan Calheiros. A proposta de pesquisar o ciberativismo nas redes
sociais digitais se tornava relevante na medida em que há uma necessidade de se
entender as dinâmicas que os espaços digitais disponibilizam. Delimitando o
olhar para dentro das redes sociais digitais, é possível observar como o
comportamento social ocorre devido a esses usos. Sendo assim, se configurou
como problema de pesquisa entender: Como o ciberativismo realizado pela
Avaaz, na fanpage no Facebook, por meio da petição de impechment do senador

Atualmente o número de usuários cadastrados no site da Avaaz é de mais de 41 milhões. Dado
retirado do site da Avaaz no dia 09 de agosto de 2015.
11
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Renan Calheiros, potencializa as demandas políticas e sociais e de participação
democrática social?

3| Contextualizando a Avaaz
Os primeiros passos para a busca desse entendimento, através do suporte
metodológico, foi o uso da pesquisa exploratória. Para Bonin (2011, p.39) o uso
da Pesquisa Exploratória gera uma aproximação ao fenômeno, possibilitando
uma assimilação frente suas distintas facetas. Ao se debruçar inicialmente sobre
textos que expunham informações sobre a Avaaz na busca de uma compreensão
e entendimento da organização não governamental (ONG), mesmo sem ter
consciência de que esse processo demandava de uma metodologia cientifica,
pode-se ter um aprofundamento da compreensão da formação, do histórico,
abrangência e funcionamento. A Avaaz, com sede na cidade de Nova York, tem
como objetivo uma mobilização social de pessoas de diferentes países na busca
por construir uma ponte entre o mundo em que vivemos e o mundo que a maioria
das pessoas quer.
Seu surgimento ocorreu em 2007, devido à iniciativa da Res Publica, um
grupo de apoio à cidadania e a Moveon.org, uma comunidade de ativismo online
dos Estados Unidos. Sua principal ferramenta de mobilização é a oportunização
em seu site de um espaço destinado aos seus membros de elaboração de petições
online. Mas à medida que uma campanha apresenta grande participação popular,
a Avaaz passa a atuar mais incisivamente na causa utilizando de outras formas de
mobilizações como lobby governamental, financiamento de campanhas,
organização de protesto e eventos, etc.
Quase que simultaneamente a busca das informações sobre a Avaaz, após
a definição do problema de pesquisa, foi necessária uma compreensão da situação
a cerca da eleição para a escolha do presidente do Senado Nacional. As leituras se
direcionaram em reportagens veiculadas nas plataformas digitais de jornais e
revistas12 do Brasil. Nessa varredura, a primeira reportagem encontrada que dizia
12 Alguns dos sites

visitados: http://g1.globo.com/politica/noticia/2013/02/eleito-com-56-votosrenan-calheiros-volta-ao-comando-do-senado.html;
Dos Movimentos Sociais ao Ciberativismo: Os processos de elaboração da pesquisa|

53

a respeito da possível candidatura do senador Renan Calheiros para concorrer ao
cargo foi encontrada no site da Zero Hora, do dia 28 de Dezembro de 2012.
Mesmo não sendo o foco de a pesquisa tratar sobre a cronologia da eleição de
Renan Calheiros e a situação do seu entorno, essa busca possibilitou uma
compreensão do contexto dessa eleição ao cargo. Ainda na busca de informações
na pesquisa exploratória, e mais envolto no contexto do caso, parte-se para a
próxima etapa da construção da pesquisa: a elaboração dos objetivos, geral e
específico, que segundo Prodonov e Freitas (2009, p.52) além de ajudar na
delimitação do tema, a pesquisa exploratória serve como auxilio para a definição
dos objetivos e das hipóteses.
Os objetivos gerais e específicos, para Barros e Junqueira (2012, p.43),
servem para uma delimitação do foco de estudo, são as ações que serão realizadas
pelo pesquisador a fim de atingir seus propósitos. O objetivo geral da pesquisa foi
de compreender como a fanpage no Facebook potencializa as demandas
político-sociais apontadas pela Avaaz nos processos democráticos e de
participação na petição de cassação do senador Renan Calheiros. Ele serve para
“determinar, em nível macro, as ações que levarão ao desenho geral da execução
da pesquisa, sem perder de vista a instancia pragmática” (BARROS &
JUNQUEIRA, 2012, p. 43).
Já em um nível micro estão os objetivos específicos, os autores expõem que
eles servem de suporte para as ações necessárias, que visam responder os
questionamentos frente à problemática auxiliando na confirmação ou refutação
das hipóteses levantadas. Vista a necessidade inicial de uma compreensão mais a
fundo da Avaaz e suas possibilidades de mobilização, um dos objetivos específicos
foi o de: Analisar a fanpage da Avaaz a fim de compreender os recursos
disponíveis, abrangência, modo de interação/participação com seus usuários.
O segundo objetivo especifico, foi o de examinar as postagens relacionadas à
campanha abordada, sendo definido que fosse importante analisar os posts na
fanpage do Avaaz no Facebook, identificando os relacionados com a petição de
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2012/12/renan-calheiros-articula-retorno-apresidencia-do-senado-3995456.html; http://blogs.estadao.com.br/radar
politico/2013/02/01/44267/; http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/renan-calheiros-e-eleitopresidente-do-senado.
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cassação do mandato do Presidente do Senado Renan Calheiros. Por fim, o
último objetivo específico tratou de identificar a representatividade que o
Facebook adquire para o Avaaz, tanto no que diz respeito à propagação das
causas, como por se tornar um espaço aberto para a discussão, possibilitando
assinalar como é a interação ocorrida entre a ONG e seus usuários, já que, em
seu site só há a possibilidade de comunicação ente a Avaaz via e-mail.
As hipóteses, que ajudam a nortear a pesquisa, foram formuladas
pressupondo os efeitos sociais das ações ciberativistas da Avaaz dentro da rede
social digital Facebook, suas possibilidades e os anseios gerados nos usuários. O
impacto causado na mobilização e seu uso restrito na internet. Sendo assim, as
hipóteses foram definidas da seguinte forma:
I.

As redes sociais digitais, para esse projeto de pesquisa, o Facebook,
tem grande poder de mobilização social, assim sendo uma
ferramenta útil para disseminar ações ciberativistas.

II.

A mobilização que ocorre no Facebook é superficial, não tendo
poder, nem relevância nas ações de ciberativismo. Essa mobilização
social online não possui credibilidade o bastante, pois fica restrita a
internet.

Outro movimento importante para a elaboração da pesquisa foi o da
pesquisa teórica das variáveis da pesquisa focando nas teorias dos movimentos
sociais, do ciberespaço, da cibercultura, do ciberativismo, e das redes sociais
digitais, onde buscamos entender, problematizar e tencionar junto ao objetoproblema.

O planejamento global inicial de qualquer trabalho de pesquisa que vai
desde a identificação, localização e obtenção da bibliografia pertinente
sobre o assunto, até a apresentação de um texto sistematizado, onde é
apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de forma a
evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, acrescido de
suas próprias ideias e opiniões (STUMPF, 2012, p.51).
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A pesquisa por teorias, num primeiro momento, foi angustiante, devido à
falta de intimidade com os assuntos. Preambularmente, os autores utilizados na
sustentação teórica vieram a partir de indicações dos encontros de orientação e
da pesquisa teórica. Lendo esse material primário pode-se notar que os autores
citavam outros autores e por consequência ampliava o repertório teórico
buscando, também, essas obras a fim de enriquecer a pesquisa. Em suma,
segundo Stumpf (2012), a pesquisa teórica e bibliográfica consiste em um
conjunto procedimental na identificação, seleção, localização e obtenção de
informações, dados e textos que venham a contribuir aos interesses dos trabalhos
acadêmicos e de pesquisa, bem como em técnicas de leitura e transcrição de
dados, podendo revê-los quando necessário.
Outra forma de ampliação referencial foi de buscar pesquisas que já
abordassem o tema estudado. Esse processo provém de outra metodologia
científica, a pesquisa da pesquisa. Jiani Bonin (2011) diz que a pesquisa da
pesquisa “implica trabalhar com investigações produzidas no campo relacionado
ao problema/objeto, para fazer dessa produção elemento ativo na sua produção”
(BONIN, 2011, p.34). Ainda segundo a autora, a prática se faz necessária, pois
propicia que haja uma contemplação das obras produzidas e considerem o
processo investigativo delas, contribuindo para um avanço com e a partir deles.
Para essa etapa averiguou-se artigos, trabalhos de conclusão de curso,
dissertações e teses em plataformas de conteúdo acadêmico com os anais da
Intercom, o portal Scielo, Google Acadêmico, entre outros.
Um exemplo de pesquisa que serviu de referência, em si tratando de um
estudo sobre ciberativismo, foi à dissertação de Willian Fernandes Araújo (2013).
Apesar de seu

foco metodológico

estar direcionado

a

uma análise

semiolinguística, este estudo cotribuiu para definir, o que conceitua, como sendo
as tipologias de ciberativismo. Outra dissertação que também serviu de balizador
nas definições de conceitos sobre ciberativismo, foi o estudo de Rebeca Freitas
Cavalcante (2010), está, conceituando os diferentes engajamentos de
ciberativimo como modalidades.

Israel Roberto Parma |

56

Esta coleta de dados utilizando a pesquisa teórica e a pesquisa da pesquisa
procurou um aprofundamento dos conceitos, bem como de compreensão das
formas de elaboração dos processos metodológicos, para que, a partir de então,
desenhar o caminho a ser percorrido na construção da presente pesquisa,
entendendo que cada pesquisa terá a sua metodologia formulada para o seu
objeto-problema.

4| A análise
Apesar das dúvidas iniciais de como fazer a pesquisa, o processo de
construção do objeto-problema por meio da pesquisa exploratória e seus
objetivos (geral e específicos), a pesquisa da pesquisa e a pesquisa teórica,
puderam amparar este autor para a elaboração de uma metodologia que pudesse
responder as inquietações da atual investigação. Por se tratar de um espaço
digital foi buscado, nas metodologias direcionadas para a internet, formas de
criar uma que ajudassem a responder ao objeto-problema e foi assim que o
presente autor se inspirou na Netnografia.
A inspiração na Netnografia se deu por entender que essa metodologia
científica parte do princípio das adaptações que, segundo Kozinets (2010 apud
FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2012, p. 190), se pode fazer com o seu uso em
si tratando de estudos envoltos em temas relacionados com fóruns online, chats,
blogs e sites de redes sociais. Gebera (2008) entende que a Netnografia torna-se
um estudo antropológico dos acontecimentos derivados do ciberespaço, fazendo
com que compreendesse os processos relacionais, comportamentais e dinâmicos
das comunidades virtuais.
Por consequente, a Netnografia viabilizou a observação sobre os
comentários dos usuários do Facebook nos post relacionados à petição de
cassação do mandato do senador Renan Calheiros, indo ao encontro do que
Gebera (2008) deduz e conciliando com o pensamento de Fragoso, Recuero e
Amaral (2012, p.180) que dizem que a seu uso tende a olhar a perspectiva do que
os usuários possuem sobre o assunto.
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Ainda seguindo a linha da analise voltada para o comportamento dos
usuários dentro desses espaços de interação online, foi estabelecido que esse
processo investigativo usasse a internet pela perspectiva de um artefato cultural,
trabalhando com a ideia de Fragoso, Recuero e Amaral (2012, p. 42) que
entendem que seu uso extrapola o âmbito online. Dessa forma, propondo uma
participação do indivíduo na qual o mesmo adquire e possibilita uma
conscientização dos fatos, uma discussão a respeito deles e sua propagação tanto
online como offline, através do uso da tecnologia e não desencadeia numa
desvalorização de sua participação em consequência de não estar no “mundo
real”.
Uma das estratégias propostas para conhecer mais a Avaaz e a perspectiva
do uso das redes sociais digitais, no caso o Facebook, foi entrevistar os diretores
de campanhas a fim de compreender as potencialidades que o uso da fanpage
pode gerar na divulgação, participação e formação de opinião pública no que diz
respeito aos movimentos sociais. A seleção de quem entrevistar partiu da
observação das notícias nas quais os representantes da ONG comentavam sobre
a instituição e suas ações. Esse processo acarretou em nomes que se tornaram o
público-alvo a se buscar o contato e então iniciar a negociação para a colaboração
com a pesquisa. No material coletado, um nome de destaque na época foi o
primeiro cotado para estabelecer contato. Após o envio de mensagem via
Facebook, devido seu desligamento da Avaaz, o mesmo indicou outras duas
pessoas com quem se deveria conversar.
Na nova tentativa de se estabelecer uma comunicação com integrantes da
Avaaz, foram enviados e-mails para as duas sugestões indicadas. Ambas
retornaram, sendo que solicitavam mais informações que deveriam ser dadas por
telefone e por e-mail. Inicialmente, foi proposto realizar a entrevista via Skype
pela impossibilidade de o autor ir para São Paulo, onde fica a sede da Avaaz no
Brasil. A entrevista possibilitaria extrair o máximo de informações, mas logo no
início da negociação essa alternativa teve que ser descartada e foi solicitado o
envio de um questionário a ser respondido por E-mail.
Essa solicitação se deu pela alegação de falta de tempo causado pelo
intenso trabalho da ONG e o pouco número de colaboradores. Esse mesmo
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motivo fez com que a entrevista via Skype não ocorresse. Depois vários dias
passados desde os primeiros contatos, idas e vindas e muita expectativa, o
resultado final não foi o esperado e as questões planejadas não tiveram respostas.
Como alternativa proposta pela pessoa responsável em responder ao
questionário, foram enviados links com entrevistas dos membros, sendo que
muitos destes já faziam parte do meu repertório para a elaboração do objeto
empírico da pesquisa.
Sendo assim, tivemos que focar a análise da pesquisa no material coletado,
articulando as informações e dados observados. Utilizando das entrevistas aos
veículos de comunicação, informações contidas no site, toda a base teórica
elaborada e principalmente as interações estabelecidas entre os usuários, através
das curtidas, dos compartilhamentos e dos comentários, nos posts da fanpage da
Avaaz no Facebook relacionadas à petição de cassação do mandato do senador
Renan Calheiros.
Umas das ações tomadas, na qual, relacionamos a teoria construída com as
observações estabelecidas foi a da elaboração de uma tabela (Tabela 1), cuja
classificação foi o tipo de post à categorização dos movimentos sociais e foram
apresentados os números das interações estabelecidas neles, através da
quantificação das curtidas, comentários e compartilhamentos durante o mês de
fevereiro de 2013. A partir de então, constatamos os principais temas
relacionados aos movimentos sociais que a ONG abordou no período e sendo
capaz de ver os que tiveram maior participação dos usuários, além de identificar
quantos posts estavam relacionados à petição de cassação do mandado do
senador Renan Calheiros e quando foram divulgados. Nesse processo, foi
detectado que a maior participação popular estava em torno dos posts da causa
pesquisada e que seus números representavam em torno de 50% do total de
interações estabelecidas na fanpage no mês analisado.
A próxima etapa foi à exposição de alguns comentários selecionados e que
englobavam o conteúdo expresso pelos usuários, relacionando com as
informações retiradas das reportagens e entrevistas da Avaaz. O resultado
alcançado com essa construção artesanal na coleta, seleção e desenvolvimento do
texto, foi que, como por exemplo, pudemos através dos comentários, ter a
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percepção do que os usuários têm com relação à forma de atuação da Avaaz,
questionando a legitimidade de uma petição online perante a legislação
brasileira, uns afirmando que as mobilizações na internet “diminuem as forças” e
outros refutando essa ideia.
Outros comentários expostos na análise tratavam do apoio dos usuários a
petição, os que buscavam mais informações, os que defendiam o senador, os que
apenas confirmavam sua participação na petição, os que convocavam outros
usuários e aqueles que aproveitavam o alcance e visibilidade que a grande
participação nos posts causava para divulgarem assuntos aleatórios e sem relação
com a petição. A interação estabelecida nos posts oportunizou discussões mais
calorosas entre os que defendiam o senador e os que se opunham, originando, em
determinados momentos, insultos entre os usuários.
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12/02
13/02
14/02
14/02
14/02
14/02
15/02
15/02
16/02
17/02
20/02
21/02
21/02
21/02
21/02
22/02
22/02
23/02
25/02
25/02
25/02

Nº pessoas que
compartilharam

11/02
11/02
12/02

Nº pessoas que
comentaram

11/02

Direitos humanos e desigualdades sociais
Direitos humanos e desigualdades sociais
Direitos humanos e desigualdades sociais
Ambiental
Direitos humanos e desigualdades sociais
Político e econômicas
Político e econômicas
Político e econômicas
Ambiental
****13
Direitos humanos e desigualdades sociais /
Político e econômicas
Político e econômicas
Político e econômicas
Direitos humanos e desigualdades sociais
Direitos humanos e desigualdades sociais /
Político e econômicas
Direitos humanos e desigualdades sociais
Direitos humanos e desigualdades sociais
Direitos humanos e desigualdades sociais
Direitos humanos e desigualdades sociais
Político e econômicas
Político e econômicas
Direitos humanos e desigualdades sociais /
Político e econômicas
Direitos humanos e desigualdades sociais
****
****
****
Direitos humanos e desigualdades sociais
Político e econômicas
Político e econômicas
Político e econômicas
Político e econômicas
Ambiental
Ambiental
Político e econômicas
Político e econômicas
Total de interações no período

Nº pessoas que
curtiram

01/02
04/02
04/02
06/02
07/02
07/02
07/02
07/02
08/02
09/02

Tipo de post com
relação à
categorização dos
movimentos sociais

Data do post

Tabela 1 – Posts da fanpage da Avaaz no Facebook no mês de Fevereiro
de 2013.

540
610
293
2320
1532
144
1474
39202
1420
2141

66
60
33
51
239
16
248
3428
48
91

315
228
119
1130
837
68
3192
43749
425
456

220

29

120

364
688
1470

20
41
35

219
382
716

128

11

44

956
1630
561
55
302
871

205
34
91
10
31
106

389
712
188
15
159
772

238

40

148

569
478
352
191
854
335
9539
1204
991
56
72
447
717
74401

30
60
14
68
74
28
2189
53
165
18
18
34
90
7846

291
330
210
70
840
283
5187
221
664
18
13
144
501
64201

Fonte: PARMA, 2013, p. 65

Mas a principal constatação observada foi que, mesmo com um espaço
aberto para interação e sendo questionada por diversas vezes pelos seus usuários
sobre a petição e outros querendo ampliar sua cooperação nesse movimento,
13

**** corresponde aos posts sem relação aos tipos de movimentos sociais
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participando de ações off line, como um protesto, a Avaaz não interagiu com eles
em nenhum momento.
Em suma, percebemos que o uso das redes sociais digitais, no caso o
Facebook, pela Avaaz possibilitou uma ampliação da visibilidade da causa, mas
por não aproveitarem da possibilidade de interação e convocação dos seus
usuários, a fanpage se tornou apenas um repositório das petições de maior
participação popular. Com relação às hipóteses, a primeira delas ocorreu de fato
mobilizando e disseminando as ações ciberativistas. Já a segunda hipótese, que
tratava da superficialidade das ações online, também está parcialmente correta,
devido ao não aprofundamento da participação dos usuários ficando restrita a
internet.

5| Algumas considerações sobre o processo
O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou uma ampliação do olhar
com relação aos movimentos sociais, adquirindo um conhecimento sobre suas
diferentes correntes teóricas e, a partir disso, observar as especificidades do
objeto empírico, para que, posteriormente, se utilizasse da teoria que
apresentasse elementos correlatos com a forma de atuação da Avaaz. Também
houve um aprofundamento do entendimento de como usar a internet na tentativa
de potencializa-los através do ciberativismo proposto pela Avaaz e sua inserção
nos sites de redes sociais. Esse processo demandou de um entendimento desde
os primórdios da origem da informática e que com o seu avanço acarretou na
mudança cultural no que diz respeito às relações sociais.
A elaboração do recorte metodológico instituído, construído após toda a
incerteza acerca de sua aplicabilidade na pesquisa, oportunizou um crescimento
na idealização e implementação de metodologias que venham a suprir as
necessidades estabelecidas pelo objeto-problema. Suas aplicações usadas para
darem base aos fatos e dados, se configurando no suporte estrutural propiciando
salvaguardas na composição da pesquisa.
A experimentação estabelecida em torno do desdobramento das respostas
ao problema imposto configurou no surgimento de outros questionamentos
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frente aos fatos observados, bem como, no amadurecimento da perspectiva de
uma sequência acadêmica, munindo com outras dúvidas que surgiram ao longo
do caminho percorrido.
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Pesquisando recepção na graduação: trajetos e desafios
Lívia Saggin
Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São Leopoldo, RS

1| Experiências, inquietudes e pesquisa: ideias que movem o
pesquisador
O desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso pode ser uma
experiência recompensante por inúmeras maneiras. Destaco, como relato pessoal
de uma jornada de pesquisa a identificação, a experiência e a inquietação do
pesquisador com o tema eleito para a investigação – a recepção. Experiências
oriundas da participação e observação da cultura resultaram as principais
perguntas motivadoras para o esforço de pesquisa no ambiente comunicacional
explorado. Foi a partir desse contato com a cultura do fã que emergiu também o
enquadramento metodológico no qual a pesquisa foi realizada, caracterizando-a
como uma pesquisa de recepção.

2| Problematizando a recepção
Levando-se em conta a complexidade do processo comunicativo, o
trabalho desenvolvido por esta pesquisa abordou a perspectiva da recepção.
Como observa Rizza (2000), o estudo sobre a recepção constitui-se um
importante vetor para entender-se o processo complexo de comunicação.
No campo da pesquisa sobre comunicação, a análise da recepção
restitui finalmente à fruição da mídia o caráter processual e negocial
[...], afirmando-se como o enfoque interpretativo mais apto para colher
a complexidade da relação entre a mídia e os destinatários no processo
do consumo dos textos e o significado social da experiência de consumo
midiático na trama da vida cotidiana (RIZZA, 2000, p. 207).
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Tomando a argumentação de Rizza (2000), entende-se que dar voz aos
sujeitos, suas formas de consumo e suas apropriações torna-se de extrema
importância para a compreensão do processo comunicativo. Nesse sentido, é
acolhida a proposta teórico-metodológica de Martín-Barbero (2009, p. 40), ao
propor que a recepção é um processo de interação e de negociação do sentido, ou
seja, "[...] não é somente uma etapa no interior do processo de comunicação, um
momento separável, em termos de disciplina, de metodologia, mas uma espécie
de um outro lugar, o de rever e repensar o processo inteiro da comunicação".
A teoria das mediações, inaugurada por Martín-Barbero, é chave para a
compreensão da distinção na forma pela qual os conteúdos são entendidos,
imaginados e interpretados pelos sujeitos na sua direta relação com seus
contextos culturais, econômicos, sociais, ideológicos e históricos. Maldonado
(2002) contribui com essa proposição ao argumentar sobre a produção de
sentido.
A produção de sentido, os pactos de significação, as interações
preferidas no dia-a-dia, os encontros, as conversas, as navegações, as
assistências, as escutas e as leituras são atravessadas por diversas
mediações socioculturais que vão desde os costumes mais simples, as
cosmovisões milenares e os sentidos gregários até os sistemas
simbólicos complexos (linguagens). Os processos de comunicação estão
atravessados, também, por mediações conjunturais, circunstanciais,
situacionais, interacionais, temporais, (tecno) estratégicas, sociais
(macro: estrutura de classes/ micro: grupos de pertença), políticas
(poderes, campos de força), institucionais, religiosas, sexuais e
econômicas,(consumo/produção/trabalho;propriedade/possesão/des
possuir). Elas confluem no cotidiano como tempo/espaço estratégico
de realização midiática (MALDONADO, 2002, p. 12).

Diante do que expõem Martín-Barbero (2009) e Maldonado (2002), é
reforçada a compreensão de que o receptor é um agente ativo no processo
comunicativo. Os movimentos de criação e recriação de sentido executados pela
participação do receptor são trazidos por Silverstone (2002) quando conceitua e
explicita a mediação e a formação de novos significados.
A mediação implica o movimento de significado de um texto para o
outro, de um discurso para o outro, de um vento para o outro. Implica
a constante transformação de significados, em grande e pequena escala,
importante e desimportante, à medida que textos da mídia e textos
sobre a mídia circulam em forma escrita, oral e audiovisual, à medida
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que nós, individual e coletivamente, direta ou indiretamente,
colaboramos para a sua produção (SILVERSTONE, 2002, p. 33).

Considerando as proposições teóricas desses três autores para pensar a
realidade de um blog mantido por uma banda inserido no ambiente digital da
comunicação, foi possível identificar processos de mediação através das
apropriações feitas pelos seus fãs-leitores. Ao entrarem em contato com os textos
disponibilizados nas páginas desse blog, cada leitor realizava sua compreensão
de acordo com seus contextos culturais, socioeconômicos, ideológicos, etc. Essa
visualização das diferentes produções de sentido efetuada pelos fãs-leitores foi
alvo da investigação empírica realizada.

3| A construção teórico-metodológica do conceito de fã
Os fãs-leitores do blog investigado encontravam-se dentro de uma faixa
etária considerada adolescente. Dado isso, como textos com quase nenhum apelo
visual poderiam atrair tantos leitores? A definição de fã aplicada a esses sujeitos
ajuda a compreender o vínculo gerado e mantido na relação leitor-blog.
Shulker (1999, p. 127) define fãs como “aqueles que acompanham todos os
passos da música e da vida de determinados artistas e também as histórias dos
gêneros musicais, com diferentes níveis de envolvimento”. Os fãs leitores do blog
investigado eram assíduos não somente na leitura do blog, mas também em
publicações da banda em outros locais, no consumo diverso de outros bens
culturais. Desse modo, metodologicamente, necessitou-se investigar e construir
um conceito de fã que pudesse ser pensado dentro da pesquisa. Para tal, um
primeiro eixo de investigação foi arquitetado de modo que se descobrissem as
características do público leitor do blog e que o caracterizava como fã. Nesse
movimento exploratório, chegou-se a uma definição aproximada da defendida
por Shulker (1999). Para além do que o autor propõe, descobriu-se um trabalho
de tradução14 e circulação, promovido por esse público fã e potencializado pela
ideia de proximidade com seu ídolo possibilitada pela plataforma digital.
É importante considerar que todas as postagens feitas no blog eram em inglês. Nesse sentido,
notou-se a presença de fãs responsáveis pela tradução e posterior circulação dessas postagens
14
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4| Identidade cultural, consumo e pactos de leitura: entendendo a
recepção dos fãs
Ao trabalhar com um grupo distinto de receptores – formados por fãs
daquilo que consomem midiática, cultural e socialmente – a pesquisa propôs-se
a compreender de forma aprofundada os laços existentes entre receptor,
mensagem e emissor, considerando a existência de uma via de mão dupla, criação
de

sentido,

participação

e

interação

desses

fãs-leitores

no

processo

comunicacional.
Procurando entender o vínculo entre fãs-blog, buscou-se atrelar o
consumo dos conteúdos postados no LiveJournal relacionando-o à identidade
cultural. Jacks (2002, p. 158) conceitua identidade cultural como “um fenômeno
de auto-reconhecimento, tanto no nível individual quanto no coletivo, e neste
configura um sistema de referência em que todos se enxergam ao olhar o outro”.
Dessa maneira, o blog no LiveJournal estaria desempenhando uma função de
referencial, “espelhando a imagem social” desse grupo distinto de leitores.
A partir do momento em que os fãs passavam a identificar-se com os
conteúdos postados, reconhecendo a si mesmos, inteirando-se e mostrando-se
propensos a participar ativamente do processo de comunicação existente nesse
espaço midiático, foi possível perceber que o blog estava inserido no espaço
cultural e social desses leitores. A identidade cultural baseia-se na memória
coletiva, na prática que está presente no cotidiano dos indivíduos. No entanto,
quando se aborda a memória, não é realizada remissão somente ao passado e à
história, sendo preciso também entender a formação da identidade “como
dimensão da temporalidade humana, ou seja, com presente e futuro” (JACKS,
2002, p. 159). Entre o indivíduo e a sociedade na qual ele está inserido, a
identidade cultural atua como “interlocutora”, fazendo com que esse indivíduo se
localize e se mantenha relacionado com os bens culturais circundantes no seu
meio. Para Jacks (2002, p. 159), a identidade cultural desempenha um papel

para demais grupos de fãs, através do compartilhamento em sites de fãs e em suas páginas
próprias na internet.
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fundamental “mediando os processos de produção e de apropriação dos bens
culturais” entre os sujeitos e seus meios. Sem a existência de uma identidade
cultural não haveria também a existência de uma plataforma de referência ao
indivíduo, fazendo com que a sua resposta ao consumir algum bem cultural fosse
sempre mecânica, tornando esse indivíduo alienado. É devido a essa plataforma
referencial criada pelas referências identitárias e sua memória coletiva que a
mediação dada no consumo de bens culturais garante “o significado da produção
cultural e o sentido do consumo de bens culturais para determinados grupos”.
O consumo, os usos e as apropriações realizados por esses fãs podem ser
entendidos também como uma forma de exteriorização. Ela seria a “exibição da
identidade” (SILVERSTONE, 2002, p. 151), na qual as mediações feitas com os
bens que são consumidos geram significados e valores que são exteriorizados
para a sociedade. Trazido para a realidade do consumo no blog estudado, esse
processo pode ser entendido como uma forma de os fãs exteriorizarem seus
gostos, suas preferências, sejam elas musicais ou ainda ligadas à produção de
textos no LiveJournal, para o mundo, para dentro e fora dos seus grupos de
afinidade. Essa exibição servia tanto para a identificação e a demarcação de um
determinado grupo, formado a partir de uma afinidade, quanto para a
disseminação, o compartilhamento e a exposição das apropriações feitas por
esses fãs.
O embasamento para essa constatação foi retirado do segundo eixo
exploratório de investigação. Com a finalidade de aprofundar a investigação sobre
apropriações, esse eixo revelou que as motivações que levavam os fãs a repassar
os conteúdos disponibilizados no blog estavam relacionadas à tentativa de
disseminação e aproximação entre banda e novos públicos, bem como de
afirmação dos seus próprios gostos.
Mesmo recorrendo aos conceitos de identidade cultural e de consumo,
ainda não era possível esclarecer os motivos de tamanho consumo por jovens
nesse blog. Martín-Barbero (1995, p. 50-51) chega a este questionamento
perguntando como entender a cultura da modernidade, oriunda do “videogame,
pelo videoclip, pela música do clip, etc., com o que os jovens de qualquer classe
social, hoje, têm uma grande empatia?” O autor argumenta a existência de uma
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cultura visual e sonora multiplicada dentro da esfera dos jovens de agora, em que,
muito possivelmente, o hábito da leitura não foi inserido de forma eficaz. “As
crianças aprenderam a ler sem nenhum prazer, como tarefa, como ofício, não
como espaço do imaginário, do prazer, da criatividade”.
Diante das proposições de Martín-Barbero, percebeu-se que elas poderiam
levar a entender a “não-leitura” do blog investigado, devido a sua carência visual.
Considerando a formação da identidade cultural, da presença de uma
identificação entre leitor/consumidor/fã com o conteúdo postado e de uma ideia
de proximidade entre fã-ídolo, o vínculo com o blog investigado foi pensado
também pelo viés da produção dos conteúdos. Para Martín-Barbero (2009, p. 55),
deixar de lado o processo da produção quando se pensa em estudar a recepção
constitui-se uma ameaça, pois, nas palavras do autor, “não poderia compreender
o que faz o receptor sem levar em conta a economia de programação, a maneira
como a produção se organiza e se programa, como e por que pesquisar as
expectativas do receptor”. Diante disso, pensar o processo de recepção é entendêlo como um espaço de interação, em que não há interação somente com as
mensagens, mas também com a sociedade, “com outros autores sociais, e não só
com os aparatos” (MARTÍN-BERBERO, 2009, p. 58).
Para

Fausto

Neto

(1995),

as

técnicas

de

produção

“sócio-

comportamentais” estão cada vez mais existentes nos discursos, cercadas de
métodos para medir a sua eficiência acerca do conhecimento existente sobre o
público-alvo. Trazendo a argumentação do autor para a realidade da produção de
conteúdos do blog no LiveJournal, entendeu-se a existência de um determinado
conhecimento sobre os leitores desse blog. A exploração, a análise e a tipificação
dos conteúdos postados15 revelaram tentativas de aproximação e abertura com os
leitores. As apropriações e as interpretações feitas sobre essa suposta liberdade
concedida foram variáveis, de acordo com as mediações socioculturais de cada fãleitor. Além disso, a observação das práticas de escrita no blog evidenciou uma
tentativa de diálogo muito clara, no que se refere a postagens realizadas em
primeira pessoa, que se dirigiam diretamente ao leitor e que, dadas as devidas
A tipificação dos conteúdos postados no blog revelou quatro grandes temas: religião, rotina da
banda, relação com a mídia e vida pessoal.
15
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mediações próprias de cada fã-leitor, pareciam sugerir a existência de um grau de
intimidade diferenciada entre o fã que lia o blog no LiveJournal e o que não o
acompanhava.
Fausto Neto (1995, p. 195-196) fala sobre as “manobras” realizadas pelas
esferas de produção, as quais realizam uma “imaginarização” do receptor,
produzindo conteúdos de acordo com as suas características sociológicas. Estas
vão ao encontro das expectativas do receptor, de forma a gerar os chamados
“contratos de leitura”, definidos pelo autor como “conjuntos de regras e de
instruções constituídas pelo campo da emissão para serem seguidos pelo campo
da recepção” (p. 199). Esses contratos funcionariam como uma forma de
“captura” do receptor.
Entretanto, ao participarem desse “contrato”, tanto emissores quanto
receptores estão incluídos dentro de um jogo cujas regras não são fixas, variam
conforme as histórias socioculturais dos dois lados, “saberes e várias dimensões
interdiscursivas que põem por terra a noção de sujeitos (autor e leitor) objetivos”
(p. 200). Como participante desse jogo, o leitor pode entrar nessa rede
imaginária, através dos seus mecanismos de identificação, ou de interesse pelo
tema e pelo “produto” ofertado. As relações entre os sujeitos dentro do pacto de
leitura são mediadas pelas formas de linguagem, estando condicionadas a
algumas regulações técnico-discursivas, tais como língua, cultura, instituições,
imaginários, saberes. Em frente a esse cenário, Fausto Neto (1995, p. 201) julga
que uma das consequências dos pactos de leitura “é a própria construção da noção
de real, na medida em que visam, dentre outras coisas, levar o sujeito para o
interior das cenas ou para apontá-lo à realidade, a saber, o objeto construído
discursivamente”. Ao nos darmos conta da existência dessa espécie de “contrato”,
percebemos também a existência da esfera do “outro”, sem o qual não haveria
razão da presença de um contrato. Enquanto o emissor tem o saber de que produz
conteúdos para serem lidos por outro sujeito, para o qual já compreendeu a forma
como produzir “de acordo com certas modalidades (identificatórias, imaginárias,
culturais)”, o receptor sabe da existência do outro sujeito produtor, e a sua leitura
e sua mediação são formas de torná-lo ativo nesse processo e nessa relação
contratual.
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A partir do momento em que a produção de conteúdos utiliza elementos
formadores do universo cultural dos sujeitos a quem se sabe que farão parte da
recepção, o enunciador supõe e utiliza subsídios que supostamente já são
conhecidos do receptor. A utilização desses aspectos já conhecidos pelo receptor
auxilia na construção de sentidos, sendo essa uma das bases fundamentais dos
contratos de leitura.
Para essa pesquisa, mais do que contratos entendeu-se a relação
estabelecida através dos saberes dos produtores sobre a recepção como pactos.
Visualizou-se que as apropriações feitas por esse grupo distinto de fãs-leitores,
considerando que estavam passando por uma fase de transição que é a
adolescência16, ou seja, uma dinâmica de diversas transformações, na qual as
identidades, os gostos e a cultura são mutáveis, as relações estabelecidas estão
em constantes transformações e em processos de mudança também.
Ou seja, os pactos de leitura formados ao longo do tempo em que os leitores
relacionavam-se com o blog foram remodelando-se, reformulando-se, conforme
suas identidades, suas culturas e seus interesses caminhavam também nessa
dinâmica de transformação. As variações de temas e subtemas apresentados no
blog auxiliaram também a captura e a formação desses pactos. Ao pensar-se em
sujeitos cujas histórias socioculturais, musicais e comportamentais são muito
distintas, é provável que se encontrem também diferentes interesses e
expectativas em relação ao tipo de conteúdo com que queiram entrar em contato,
nesse movimento de aproximação com a banda/ídolo. Voltando ao contexto da
cultura dos fãs, percebeu-se que ela se dava de forma multifacetada, em que os
interesses, as formas de ligação, os elos estabelecidos eram buscados de
diferentes maneiras. As mediações presentes em cada sujeito colaboraram e, de
certa forma, direcionaram o consumo por determinados conteúdos. Dessa forma,
a possibilidade de encontrar postagens com temas que falam desde religião às
relações com a mídia abriu um leque maior de opções para que leitores com
mediações diferentes identificassem-se, passando a criar um vínculo, um pacto
de leitura com o blog.

16

Metodologicamente, restringiu-se a investigação empírica com fãs de 13 a 19 anos.
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Percebeu-se também, através da observação das postagens e das
entrevistas realizadas, que a possibilidade de participação na formação dos
conteúdos, através de perguntas, comentários e da interação com o emissor,
levaram os leitores a sentirem-se partícipes, criando maior proximidade dos
sujeitos com o blog e também com seus ídolos.
5| A construção metodológica: da ideia ao papel
As pistas descritas até o momento ajudam a compreender os processos de
recepção, formação de sentidos, apropriação e consumo dos conteúdos
disponibilizados no blog estudado. Ao entender que as formações de sentido se
dão de acordo com as histórias socioculturais dos sujeitos, buscou-se aprofundar
a pesquisa nesse sentido. Dessa maneira, as estratégias metodológicas adotadas
foram além da exploração do blog, da tipificação dos conteúdos e da observação
das interações realizadas dentro dele. Adotaram-se duas etapas investigatórias, a
primeira buscando a caracterização de fãs que possuíssem maior relação e
trabalho junto ao blog e com a banda, através da leitura e do compartilhamento
assíduo, da participação e do acompanhamento da rotina e das demais atividades
da banda dentro e fora das mídias. Após esse primeiro levantamento, extraiu-se
uma amostra de quatro fãs-leitores.
Com a intenção de explorar como as diferentes mediações socioculturais
fazem-se presentes nas apropriações realizadas por esses sujeitos, adotaram-se
diferentes critérios de diversificação dessa amostra. Entre eles, estavam as
diferentes idades dos participantes da pesquisa, suas localizações geográficas e
pistas sobre condições socioeconômicas, como a profissão dos pais, o tipo de
escola que eles frequentavam, o fato de terem computador em casa ou não e o
tipo de conexão que possuíam com a internet. Duas mediações foram elencadas
para investigação mais aprofundada, sendo elas: competência midiática/digital e
cultura musical. Desse modo, levando em consideração os critérios descritos
acima, chegou-se a seleção dos entrevistados que se enquadravam dentro de um
perfil mais abrangente de leitor do LiveJournal e que podiam ser considerados
fãs da banda e também do blog investigado. Os entrevistados em profundidade
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no que foi chamado de pesquisa sistemática moravam em Porto Alegre, Curitiba,
São Paulo e Fortaleza.
6| Pensando apropriações
Considerando que a recepção não é um mero local de chegada, mas sim
um ponto de negociação e construção de sentidos, percebeu-se a necessidade de
problematizar o consumo. Pensado como uma forma de exteriorização por
Silverstone (2002), em que seria uma maneira encontrada pelo indivíduo de
mostrar ao mundo a sua identidade, tomou-se a argumentação elaborada por
Canclini (2009, p. 90) como complementar, observando que o consumo não é
feito somente em produtos, mas também em bens simbólicos para uma
determinada cultura. O consumo deve ser entendido não somente como um
“lugar de troca de mercadorias, mas como parte de interações socioculturais mais
complexas”.
Refletindo sobre o ambiente midiático da internet, os exemplos de
usuários que se apropriam dos conteúdos presentes na rede são inesgotáveis.
Essas apropriações se dão de forma que esses conteúdos são remodelados,
interpretados e reconfigurados, ou seja, passam pela instância de mediação do
usuário/leitor. Diferentemente das mídias tradicionais, a televisão, o rádio, o
jornal, nos quais o receptor acaba tendo uma participação menos incisiva no
processo de comunicação, os blogs constituem espaços de intensa abertura a
participação, interação e, de certa forma, interferência. Nos blogs, percebe-se que
os usuários/leitores possuem certa autonomia sobre o meio no qual estão
inseridos, apropriando-se e gerando significados de inúmeras maneiras. Ao
mesmo tempo em que consomem, realizam processos de mediação, repassam
conteúdos, gerando sentido sobre aquilo que estão lendo, escutando, assistindo,
enfim, consumindo, os receptores também têm a possibilidade de ser produtores
de conteúdo. Esse fenômeno muito se deve à disseminação da internet, sobretudo
a partir dos anos 2000, e do surgimento da blogosfera.
A investigação em profundidade realizada sobre as apropriações feitas por
esses fãs revelou que esses sujeitos entendiam o blog como um meio de
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comunicação genuíno entre os fãs e a banda, diferenciando-se das produções por
eles nomeadas “oficiais” e que passavam pela mediação da imprensa. A ideia de
possuir um canal de comunicação simples, de fácil acesso e caracterizado pela
despreocupação com os formalismos jornalísticos contribuía para alicerçar a
criação de um laço de proximidade, afeição e interesse pelo blog.
As postagens relacionadas ao tema religião apresentaram notáveis
apropriações e ressignificações pelos entrevistados, que, lançando mão de suas
mediações familiares e socioculturais, retornavam os temas discutidos para seu
ciclo de amizades, dentro das suas rotinas cotidianas. Percebeu-se também que
esse tema foi responsável pela aproximação e pelo interesse do núcleo familiar na
relação fã dos adolescentes pela banda, bem como, pela abertura e pela
possibilidade de maior acesso a assuntos relacionados à banda.
As mediações competências midiáticas e digitais mostraram-se
fundamentais no trabalho exercido pela recepção no compartilhamento e na
circulação dos conteúdos do blog. Observou-se que os indivíduos com maior grau
de instrução midiática/digital conseguiam explorar mais a fundo as
possibilidades de compartilhamento, apropriando-se dos conteúdos de maneiras
distintas, de acordo com suas intenções e suas habilidades.
No que se refere à mediação cultura musical, notou-se relação muito
próxima à mediação familiar. Famílias com hábitos musicais mais vastos
contribuíam para o apoio e o incentivo dos adolescentes no contato e na
manutenção da sua relação fã. Os entrevistados conseguiram realizar conexões
entre os temas abordados no blog e as realidades que presenciavam. Creditou-se
a criação desse vínculo pela proximidade construída entre fã-ídolo dentro do
blog, bem como pelo compartilhamento do conteúdo entre pessoas com gostos e
culturas musicais semelhantes.
A preocupação notada nos entrevistados em fazer “ir adiante” o que era
produzido no LiveJournal foi pensada como uma forma de afirmação de suas
próprias identidades, em que a busca pela visibilidade do ídolo pode ser
entendida como a busca por uma visibilidade própria, na formação de uma
identidade cultural ou aproximação a grupos com identidade semelhante.
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A formação de grupos de amizades, a partir de gostos e interesses
próximos, no trabalho de tradução e compartilhamento dos conteúdos do blog foi
problematizada levando em consideração as diferenças socioculturais dos
sujeitos. Entendeu-se que a aproximação desses sujeitos, apesar das suas
distinções, foi alicerçada pela cultura dos fãs, a partir da qual as dificuldades de
interação entre os sujeitos são superadas pelo ideal fã.
7|

Conclusões: recompensas de um trajeto
Visualizando de uma maneira geral as mediações relacionadas à cultura

musical dos indivíduos investigados, entendeu-se que, apesar das suas distinções,
todos se encontravam em um patamar equilibrado, sendo seus gostos musicais
responsáveis por aproximá-los da banda e do seu blog no LiveJournal.
Compreendendo isso, vislumbrou-se na música um agente cultural de potencial
poder de aproximação social, em que indivíduos de diferentes lugares, classes
sociais, culturas digitais e comportamentais aproximavam-se e compartilhavam
preferências comuns.
Quando pensado na forma de um conjunto de imbricações múltiplas, o
blog investigado evidenciou que as apropriações sobre os conteúdos que por ele
circulavam deveriam ser pensadas e problematizadas também por múltiplas
imbricações, que se relacionavam e colocavam em processo as relações de
aproximação, apropriação e ressignificação realizadas pelos fãs-leitores e que
foram constatadas durante a investigação empírica.
Assim, o blog acabava aproximando e atraindo seus leitores por duas
formas distintas, porém interligadas: através da identificação gerada pelas
mediações com base nas culturas musicais e da busca por informações, detalhes
e aproximação com o ídolo, dentro do contexto da cultura fã. Mais do que
propunham os preceitos teóricos, as reformulações/ressignificações feitas por
esses indivíduos ultrapassavam a fronteira das ideias, tomando dimensões reais
e concretas em suas vidas.
Todo o trabalho de construção teórico-metodológica, de investigação
empírica e análise dos dados coletados no decorrer da pesquisa ganha uma
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formatação recompensante quando o fechamento dessa trajetória aponta aos
resultados. É nesse momento que o pesquisador, mesmo que ainda engatinhando
dentro do campo da pesquisa, percebe que as inquietações e as curiosidades que
o levaram a começar a investigação foram, pelo menos em parte, respondidas
dentro do caminho percorrido. De maneira ampla, essa primeira incursão no
campo da pesquisa em comunicação revelou aspectos sobre o tema e o objeto
eleitos que não eram imaginados, reflexões e aberturas a novas teias de
conhecimento que foram e ainda são importantes na caminhada acadêmica que
prosseguiu após a finalização do trabalho de conclusão de curso.
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Pensando o papel de cidadania da mídia a partir das
nuances e tensões na cobertura da problemática das
drogas ilícitas nos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho

Marcelo Ferreira da Silva
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS

1| Introdução

Este artigo é uma retomada crítica de parte dos resultados obtidos no
Trabalho de Conclusão de Curso17 de jornalismo realizado com o objetivo de
visualizar as nuances e tensões sociais midiatizadas da problemática das drogas
ilícitas nas páginas impressas da Folha de São Paulo, Zero Hora e Diário Gaúcho.
Passados quase três anos desde a realização da pesquisa, tal debate social e sua
midiatização18 seguem ocorrendo no Brasil e no mundo, e cada vez com novas
descobertas científicas e compreensões culturais que apontam para a necessidade
de repensar as formas como a sociedade trata algumas de suas substâncias
psicoativas e as pessoas que delas fazem uso.
O desafio de repensar esse trabalho de investigação agregando novas
percepções parte de vontades pessoais. Primeiramente, a oportunidade de
compartilhar parte dos resultados obtidos no processo da pesquisa. Em segundo
lugar, é um espaço importante para poder reforçar a necessidade de um
jornalismo plural, que faça circular informações bem problematizadas e despidas
de preconceitos, e que promova cidadania em nossa sociedade complexa. Para

Meu TCC foi realizado em 2012 e teve como título: O vício do jornal diário: nuances da
problemática das drogas ilícitas midiatizada nos jornais Zero Hora, Diário Gaúcho e Folha de São
Paulo.
18 Penso o conceito de midiatização a partir de HJARVARD. Compreendo que a sociedade está
permeada pela mídia de tal forma que é influenciada diretamente em seus processos culturais e
da mesma forma influencia os meios de comunicação.
17
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isso, este texto retoma brevemente as justificativas que dão conta da pertinência
do estudo e sua estrutura teórico-metodológica. Traz ainda novas variáveis
relacionadas ao corpus da pesquisa, que indicam ser esse um debate cada vez
mais atual. Por fim, traz parte da análise do trabalho e considerações, tendo como
recorte somente o que diz respeito aos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho,
excetuando-se a Folha de São Paulo já que o artigo tem seus limites físicos.

2| Pensando a pertinência da investigação
A realização da pesquisa justifica-se no intenso debate que o tema das
drogas ilícitas tem gerado, nos últimos anos, na sociedade brasileira, latinoamericana e mundial. Com o passar do tempo, a revisão das formas como o uso
de drogas é encarado pela sociedade ganha forças na falência da concepção
proibicionista, que não alcança seu objetivo de eliminar usos e comercialização
das substâncias e, pelo contrário, encarcera o cidadão, estimula a hierarquização
social e a corrupção (VERÍSSIMO, 2010).
A relação do homem com seu meio ambiente, desde as civilizações antigas
até os dias de hoje, é marcada pelo uso de diferentes substâncias psicoativas. Os
usos são motivados pelas mais diferentes necessidades e paixões humanas:
alimentação, recreação, misticismo, veneno, remédio, entre tantos outros. Com o
passar do tempo a experiência empírica, aliada à complexificação das estruturas
sociais, foi alterando a naturalidade dessas relações, conforme as diferentes
realidades locais, num saudável e contínuo aprendizado sobre a vida
(ESCOHOTADO, 2007; VARGAS, 2008).
Tal concepção difere, porém, da drástica mudança ocorrida no século XX,
com o começo da Guerra Contra as Drogas (CARNEIRO, 2002; MACRAE, 1997).
Neste período, quando grupos hegemônicos das principais nações uniram-se no
intuito de eliminar o comércio e o uso de algumas substâncias, em detrimento de
outras, por motivos que estão mais ligados a interesses econômicos e geopolíticos
do que a um altruísmo de preservar a saúde dos indivíduos. De lá para cá,
diferentemente dos objetivos pretendidos, as substâncias consideradas ilegais
não deixaram de ser usadas. Pelo contrário, seus usos acabaram absorvidos por
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um modelo de desenvolvimento do capital de alta lucratividade, tanto pelos
setores ilegais que criaram potentes redes de corrupção, tráfico e violência,
quanto pelas nações e seus interesses desenvolvimentistas, que movimentam
altas fortunas no combate ao mercado ilegal, conflito que, por vezes, tem ares de
guerra (CARNEIRO, 2002; ESCOHOTADO, 2007; LABROUSSE, 2010).
Mas o século XXI traz uma nova realidade. Os tabus estão enfraquecendo
– motivo pelo qual o trabalho de conclusão aqui retomado aborda o tema sem
temer o conservadorismo existente nas diversas esferas do conhecimento. Em
2012, no Brasil, a questão definitivamente entrou em pauta com projetos de
mudança de lei que propuseram a descriminalização das drogas e a inversão de
esforços do combate policial aos usuários para o cuidado de sua saúde. Momentos
como esse promovem debates importantes, que ganham espaços em programas
de rádio, em noticiários televisivos, nas redes sociais e nas páginas dos jornais
diários.
As mudanças foram se aprofundando neste período de três anos após o
desenvolvimento da pesquisa. Já existe, por exemplo, um grupo de trabalho que
têm promovido debates com a sociedade na Comissão de Direitos Humanos e
Legislação Participativa (CDH) do Senado a respeito de regulamentação da
maconha para uso recreativo, medicinal e industrial. O Uruguai, em 2013, alterou
suas leis e tornou-se o primeiro país no mundo a legalizar o uso, o comércio e o
cultivo controlados. O então presidente José Mujica apresentou a legalização
como uma experiência única de controle estatal das drogas e de luta contra o
narcotráfico.
Em debate realizado na CDH do Senado, o secretário nacional de drogas
do Uruguai, Julio Heriberto Calzada, afirmou que seu país reduziu a zero o
número de mortes ligadas ao uso e ao comércio de cannabis - o que indica o
sucesso que está sendo tal experiência19.
Nos Estados Unidos, país que lidera a guerra contra as drogas
internacionalmente, a maioria dos estados já legalizou o uso medicinal da

Notícia “Uruguai: após regulação da maconha, mortes por tráfico chegam a zero”. Publicada no
Portal Forum. Disponível em: <http://www.revistaforum.com.br/blog/2014/06/uruguai-aposregulacao-da-maconha-mortes-por-trafico-chegam-zero/>. Acesso em 05 jun. 2015.
19
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cannabis e, em 2014, Oregon e Alasca e o distrito de Columbia, onde está
localizada a capital Washington, passaram a permitir a venda e o uso também
para fins recreativos20
Mas e o que isso tudo tem a ver com jornalismo? Ora, quanto mais se
adentra no terceiro milênio, mais a vida é também midiatizada. Cada vez mais os
espaços midiáticos se configuram como um ambiente de mediações, no qual os
conflitos sociais afetam tanto a mensagem quanto a própria relação entre emissor
e receptor (HJARVARD, 2012). A mídia é um grande configurador da ideia de
realidade, de sensação social, a partir dos seus aspectos de continuidade e de
rupturas. Nesse sentido, a investigação configurou-se como um esforço de análise
crítica da midiatização do tema das drogas ilícitas, observando as diferentes
tensões sociais e suas nuances através da produção, do discurso e do
acontecimento.

3| Passos da construção teórico-metodológica e contextual
Para propor uma apreensão analítica da problemática em seu aspecto
midiatizado, a pesquisa não visou apenas identificar aspectos estruturais de um
poder exercido por forças hegemônicas, mas compreendeu a estrutura como um
poder que cada vez mais se torna um lugar de atuação dos diversos conflitos
sociais e seus agentes. A partir disso, o trabalho problematiza os campos de efeito
de sentido (VERON, 1980) produzidos desde a pluralidade de conhecimentos e
saberes envolvidos na temática. O que se tem, então, não é uma aplicação de
fórmulas prontas e sim um processo heurístico, não linear, no qual foi se
constituindo uma rede interpretativa a partir de descobertas e necessidades
identificadas na observação de diversos contextos, concepções teóricas,
necessidades metodológicas e aspectos concretos dos jornais analisados.
Desde a realização do projeto de pesquisa essa abordagem foi observada,
tendo como inspirações a proposta transmetodológica de Maldonado (2008,
Notícia “Maconha é legalizada em mais dois estados e um distrito dos EUA”. Publicada no
Pragmatismo
Político.
Disponível
em:
<
http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/11/maconha-e-legalizada-em-mais-doisestados-e-um-distrito-dos-eua.html>. Acesso em 05 jun. 2015.
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2011a), e o artesanato intelectual defendido por Wright Mills (2009). A
transmetodologia contribui positivamente não só com a ciência – ao buscar o
diálogo científico mais aberto, partindo de um não-conformismo com a
burocracia academicista e indo em direção à miscigenação de sabedorias e ao
reconhecimento da confluência de conhecimentos, para além da hegemonia
pragmática e utilitarista vigente no campo da comunicação. A sensibilidade com
que tal proposta questiona os formalismos metodológicos, permitindo a visita a
conhecimentos produzidos por outras áreas, e valoriza estratégias intuitivas,
artísticas ou lúdicas, apresenta-se em conformidade com a ação de olhar
cientificamente para os entrelaçamentos das subjetividades comunicacionais e
das demais subjetividades envolvidas na relação do ser humano com substâncias
psicoativas. Soma-se a isso a aproximação do conceito de artesanato intelectual,
na busca do afastamento da alienação do trabalho contemporâneo, abrindo
espaço para métodos de produção de ideias que não hesitem em fugir do padrão,
estratégia adequada na busca de nuances mais sensíveis. De fato, desde a etapa
exploratória, de onde surge as justificativas anteriormente apresentadas, até a
finalização do trabalho, o ofício artesanal foi adotado como prática.
Nesse sentido, a fim de apropriar-se de forma inventiva das ferramentas
científicas, fez-se necessário estabelecer relações entre diferentes concepções da
comunicação. O referencial teórico do TCC, base construída para as análises do
trabalho, manteve-se atento ao fazer jornalístico e suas particularidades, a partir
de autores como Traquina (2004), Henn (2009), Resende (2009); às diversas
faces do acontecimento midiático, do discurso e ideologia, a partir de autores
como Verón (2004, 2008), Foucault (2011), Berger e Tavares (2010), Benetti
(2010); e a outras ideias, de áreas como antropologia e sociologia, que se fizeram
necessários no decorrer do processo (SANTOS, 2010; VARGAS, 2008; ZUARDI,
2012).
Uma densa contextualização de diferentes aspectos históricos, sociais,
culturais, políticos, místicos, jurídicos, comunicacionais e conjunturais
relacionados ao uso de substâncias psicoativas foi realizada. Na construção de
uma visão multifacetada do contexto do problema-objeto, ampliou-se os
conhecimentos tanto a nível pessoal quanto para uma fundamentação
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interpretativa atenta às alteridades e diferenças do uso de drogas nas diferentes
sociedades. Três eixos orientaram essa etapa da pesquisa, a partir de pesquisa
bibliográfica,

digital

e

em

documentos oficiais:

conflitos geopolíticos

internacionais e culturas locais; silêncios e marginalidades que ecoam em
produções alternativas que observam a problemática desde pontos de vista
críticos; e atual contexto da problemática na sociedade brasileira sob o prisma
dos seus aspectos morais e jurídicos.

4| Construindo uma análise multiangular
A análise interpretativa do corpus21 da investigação, seguindo as
concepções adotadas, foi encarada como um processo. Rotas foram sendo
alteradas, aportes metodológicos foram ampliando e diversificando o caminho
percorrido. O primeiro movimento foi a sistematização dos dados observando-se
os eventos-chave, no intuito de configurar caminhos e operações adequados,
confrontando as particularidades do material empírico com as reflexões
contextuais e teórico-metodológicas do trabalho. O recorte proposto apresentou
169 textos, entre chamadas de capa, fotografias, charges, manifestação de
leitores, artigos de opinião, editoriais, notícias de página inteira, notícias
pequenas, notas, reportagens, frases e conteúdo especial. Identificada tal
diversidade, partiu-se para a classificação dos textos, a fim de observar a
problemática sob diferentes ângulos. Conforme metodologia adotada para a
seleção, todos os textos selecionados, de alguma forma, envolvem a problemática
das substâncias psicoativas ilícitas ou tratam de produtos lícitos quando
aparecem ligados ao termo droga.
A abordagem foi dividida em duas partes. Na primeira, observou-se os três
eventos-chave (acontecimentos que delimitam o material: Operação cracolândia,

O corpus foi selecionado a partir de três eventos-chave: Operação cracolândia; Marchas da
Maconha;
Descriminalização em comissão do Código Penal. Para abarcar periodicidade, escolhi as sete
edições impressas dos jornais Zero Hora, Diário Gaúcho e Folha de São Paulo a partir do dia em
que a primeira referência a cada evento-chave aparece, em cada um dos três distintos períodos.
21
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Marchas da Maconha e Descriminalização das drogas por comissão de reforma
do Código Penal brasileiro), nos três jornais selecionados (Folha de São Paulo 22,
Zero Hora e Diário Gaúcho). Nessa etapa, foi possível identificar níveis de
repercussão dos acontecimentos e os sujeitos sociais envolvidos, suas vozes e
nuances, a partir de um método misto entre análise do discurso, teorias do
acontecimento e produção jornalística. Na segunda parte da análise, a atenção foi
voltada à identificação e interpretação de aspectos recorrentes na cobertura da
problemática das drogas ilícitas em cada um dos três jornais. Configurou-se como
um importante momento para refletir sobre a relação entre o que é midiatizado a
partir de determinado fato noticioso e o que foi identificado como uma espécie de
contexto contínuo sobre o tema nos jornais. Foram visualizadas continuidades,
rupturas, nuances ideológicas e poderes no discurso.

5| As nuances da cobertura da Marcha da Maconha na Zero Hora e
no Diário Gaúcho
Na Zero Hora, dois entre 16 textos do período Marchas da Maconha
tratam desse evento-chave23, ambos sobre a marcha de Porto Alegre. A primeira
referência à manifestação social aparece no dia da Marcha, que em Porto Alegre
foi no sábado, dia 26 de maio de 2012. Sem referência ao tema na capa e com
pouco destaque na página 27, o texto é uma nota informativa com a cartola
“Marchas na redenção” e com título “Fim de semana será de protestos na
Capital”. Falam sobre os dois protestos marcados para o final de semana em
questão, no Parque da Redenção: Marcha da Maconha e Marcha das Vadias.

Como já informado na introdução deste artigo, por motivos de sintetização, o recorte desse
artigo não inclui a Folha de São Paulo, em momento algum. Traz apenas as partes da análise da
Zero Hora e do Diário Gaúcho relacionadas ao evento-chave “Marchas da Maconha”, Para
trabalho
completo,
o
TCC
pode
ser
acessado
via
internet,
em:
<http://pt.scribd.com/doc/126967805/O-VICIO-DO-JORNAL-DIARIO-Nuances-daproblematica-das-drogas-ilicitas-midiatizada-nos-jornal-Zero-Hora-Diario-Gaucho-e-Folha-deSao-Paulo>
23 O período que corresponde ao evento-chave Marchas da Maconha corresponde à sete edições a
partir da primeira menção à marcha, que foi na Folha de São Paulo do dia 19/05/2012. Neste
intervalo, a Zero Hora apresentou 16 textos relacionados à temática das drogas, sendo apenas dois
sobre a Marcha da Maconha.
22
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De caráter informativo, situando os acontecimentos previstos para o dia,
a nota traz informações de release sobre a Marcha da Maconha de Porto Alegre.
Por sua natureza de acontecimento previsto, o narrador 24 contenta-se em
apresentar a programação informada nos panfletos e página da internet do
coletivo Princípio Ativo25. O texto apresenta um único sujeito, configurado
indiretamente na citação do grupo que organiza o evento.
Destaca-se a construção empregada pelo narrador, quando esse relata os
motivos da manifestação. Sem uma explicação sobre as reivindicações, uma
única frase diz que “ato é pela descriminalização, legalização, regulamentação e
direito pessoal do cultivo ou uso de qualquer substância alteradora de
consciência.” De fato, estas são as ideias que a Marcha da Maconha propõe
debater. O texto parece indicar um trabalho jornalístico objetivo e imparcial.
Porém, o campo de efeito de sentido da informação não percorre uma linha reta
de imparcialidade sem que haja um pequeno aprofundamento, tendo em vista
as reflexões de contextualização que dão conta de que existem tabus e
preconceitos em relação aos usos de psicoativos.
A repercussão da Marcha nas seis edições subsequentes da Zero Hora
deu-se com um único texto pós-marcha. É um box pequeno que complementa
uma notícia principal, esta em destaque, em mais de meia página, sobre a
Marcha das Vadias em Porto Alegre, evento realizado no mesmo local, um dia
depois da Marcha da Maconha. O box tem três frases, apresenta um título não
informativo, apenas “Marcha da Maconha”, e traz uma foto pequena em plano
médio de um jovem tomando chimarrão na marcha, o que não valoriza a relação
do sujeito Manifestante com o espaço e o ato. O sujeito Manifestante configurase impessoal como a própria marcha, não havendo tensão alguma no discurso.
Também sem referências na capa, o box está na edição de segunda-feira, dia 28
de maio de 2012. Fazendo referência à notícia principal, sobre a Marcha das

Narrador e sujeito são expressões por mim cunhadas, usadas com frequência no trabalho que
referem-se a instâncias do discurso, a partir de reflexões que trazem Verón (2004, p.217), em seus
dispositivos de enunciação, “o que é dito e as modalidades do dizer", e que trazem a
“heterogeneidade enunciativa” de Araújo (2000, p.126), para quem os sujeitos de um texto se
constituem no discurso como sujeitos de enunciação, de enunciado e enunciadores.
25 Disponível em: < http://www.principioativo.org/2012/05/programacao-da-marcha-damaconha-porto-alegre-2012/>. Acesso em: 31 out. 2012.
24
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Vadias, o texto informa que o Parque da Redenção, em Porto Alegre, foi “palco
de outra mobilização”. Na única aparição do sujeito Manifestante no discurso,
pouco se informa a respeito do grupo ou do que a Marcha propõe. Verifica-se
imprecisão do narrador, que cita ter havido proibição à Marcha em São Paulo,
e no dado informado de que “Marcha da Maconha reuniu centenas de pessoas”.
Nenhuma informação traz fonte, o que indica desconsideração da relevância e
do grau de noticiabilidade do acontecimento.
No Diário Gaúcho, a midiatização da Marcha da Maconha foi ainda mais
discreta. O jornal apresenta dois entre 15 textos do período referentes à Marcha
de Porto Alegre. Ambos configuram a primeira referência ao evento-chave. Sem
menção na capa, os textos são uma charge e um box com fotos e pequenas notas
sobre as marchas das Vadias e da Maconha. A Marcha das Vadias aparece com
ligeiro destaque em relação à Marcha da Maconha. A charge é um diálogo entre
duas mulheres estereotipadas que seguram cartazes que dizem “Passeata das
Vadias”, com as seguintes falas: “Cansei! Depois dessa quero relaxar”; “Ok!
Vamos para a passeata da maconha...”. A charge age no campo de efeito de
sentido da relação entre ambas as marchas, através de estigmas. Indica que,
após sua passeata, as vadias com peitos grandes ficam cansadas e decidem
relaxar na Marcha da Maconha. Alguns símbolos de ambos os grupos estão
presentes no discurso: que maconha produz relaxamento; que vadias relaxam
usando maconha. O tom é humorístico e preconceituoso.
O box vem logo abaixo e apresenta configuração semelhante à charge
citada acima e à nota da Zero Hora – a relação entre ambas as marchas. De fato,
no que diz respeito ao direito constitucional de uso do corpo, ambas as marchas
se aproximam ao debater novas formas de respeito a escolhas individuais. Mas
no Diário Gaúcho as informações sobre a Marcha da Maconha são ainda mais
resumidas que as apresentadas na Zero Hora. Composta por um único parágrafo
e uma foto, o discurso é impessoal, sem fonte e factual, preocupado apenas em
contar de forma superficial que o evento aconteceu. Fala apenas das cerca de
“500 pessoas” que teriam participado do ato e traz um único sujeito, o
Manifestante, na referência à “mobilização” que quer “a legalização das drogas”.
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Tanto a cobertura da Zero Hora quanto a do Diário Gaúcho apresentam
o lado político da Marcha em segundo plano, com poucas informações. Em
nenhum momento se identifica a voz direta dos manifestantes nem a tensão
entre propostas e pontos de vista existentes entre Manifestante e Estado,
configurando uma falta de interesse no trabalho de coleta jornalística atento às
alteridades.

6| Observando continuidades e rupturas discursivas
Desconsiderando a separação dos períodos por evento-chave adotada
anteriormente, realizou-se uma visualização geral, por jornal, buscando
identificar pistas que configurem a análise detalhada de aspectos relevantes.
Nos moldes da análise anterior, o processo sistemático e analítico é flutuante e
dialoga com os objetivos da investigação. Essa mudança de ângulo é realizada
no sentido de compreender os aspectos recorrentes da problemática das drogas
ilícitas midiatizada, revelando dispositivos e relações entre efeitos de sentido
identificados no que Verón (2004) chama de contrato de leitura. Dessa forma,
a análise dos aspectos recorrentes seve para pensar a inserção dos eventoschave na problemática das drogas como um todo.
A observação de aspectos ideológicos recorrentes; nuances que revelam
conceitos e preconceitos sobre certas formas de agir e pensar; e dos principais
ângulos adotados na cobertura de fenômenos identificados na sua continuidade,
dialoga com Foucault (2011, p. 56), que pensa o acontecimento discursivo como
uma série a partir do “jogo de noções que lhes são ligadas”. Segundo o autor, tal
compreensão visa mostrar “à luz do dia o jogo da rarefação imposta, com um
poder fundamental de afirmação”, e não desvendar “a universalidade de um
sentido” (FOUCAULT, 2011, p. 70), estratégia na qual a investigação aqui
proposta está de pleno acordo.
Na Zero Hora, a maioria dos textos não trata dos eventos-chave. Do total
de 40 textos selecionados neste jornal, cinco tratam de um dos eventos-chave e
35 envolvem de alguma forma a temática das drogas sob variados vieses. Entre
esses, destaca-se que 21 dos textos se enquadram na categoria “tráfico” e 4 na
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“crime”26. Percebe-se, a priori, uma abordagem recorrente a partir de aspectos
criminalizados. A diferença entre as duas categorias, basicamente, está no fato
de que os textos identificados como “crime” fazem ligação entre uma atividade
criminosa e o uso de droga, enquanto “tráfico” aborda prisões de pequenos e
grandes traficantes, quadrilhas, suspeitos e assassinatos ligados à atividade. O
grande destaque ao “tráfico” nas páginas da Zero Hora, e também no Diário
Gaúcho, são determinantes para a seleção desse aspecto para uma observação
mais detalhada.
A regularidade de textos relacionados ao tráfico em ambos os jornais leva
a refletir sobre fatores de notícia determinantes para a cobertura privilegiada.
De fato, a continuidade é relevante e sua constatação dialoga com as revisões do
conceito de pânico moral de Machado (2004). Pânico moral constitui-se de uma
condição de ameaça aos interesses sociais que deve ser compreendida não como
uma “erupção súbita de preocupação, mas antes como uma forma
comunicacional endêmica na nossa sociedade, apresentando intensificações em
locais e momentos específicos, a propósito de temas particulares” (MACHADO,
2004, p. 76). O tráfico na Zero Hora e no Diário Gaúcho ganha status de
cotidianidade, revelando ser o tom policialesco a principal forma de abordagem
do complexo e polêmico universo de temas relacionados às drogas ilícitas, em
visível detrimento de outras abordagens e fontes.
As nuances e tensões observadas nos textos de cada um dos jornais
indicam haver um discurso diferenciado. Na Zero Hora, identifica-se um
ambiente de guerra, de combate às drogas, ao tráfico, às atividades criminosas
e à violência ligada à atividade, percebidas em nuances encontradas nos títulos
como: “combate às drogas”, “executado era foragido”, “mãe e filho executados”,
“remédio contra o crime”, “cerco ao tráfico”, “tráfico gera escalada de
assassinatos”, “espanhol procurado pela Interpol”, “policial se passa por
viciado”. O Diário Gaúcho segue uma linha menos combativa, tratando do caso
de forma mais dramática, num movimento de aproximação com sua linha

Ainda aparecem 3 textos que abordam o problema-objeto na categoria “comparação”, 3 na
categoria “Farc” e 4 na “outros”. Suas descrições foram suprimidas neste artigo, que está focado
em parte mais relevantes da análise.
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editorial e seu público leitor. Por vezes, apresenta aspectos de irreverência e
ironia, bem como a utilização de gírias e termos do dia a dia. Entre diversas
nuances, destacam-se no Diário Gaúcho: “morto era foragido, mãe e filho
executados, dor de pai e marido, BM colhe maconha, da rua ao xadrez, preso
traficante próximo à escola, BM detona Xis-Maconha, burocracia criminosa,
agente finge ser drogado, mandinga não funcionou, boca de fumo”.
Há de se considerar também, aprofundando o olhar sob outro ângulo da
cobertura do tráfico, que os textos dessa categoria apresentam três focos
distintos e recorrentes: combate ao crime, violência e ingerência do Estado. Tal
movimento permite comparar as diferentes nuances dos jornais, já que
pertencem ao mesmo grupo (RBS), mas são destinados a públicos diferentes. A
Zero Hora apresenta 10 textos focando no combate ao crime, enquanto o Diário
Gaúcho apresenta 13. A fim de observar marcas ideológicas comparadas,
realizou-se a análise de uma notícia que tenha destaque em cada um dos jornais.
Os textos tratam da prisão de uma quadrilha de tráfico (ZH-B-02 e DG-B-02),
notícia que ganhou chamada de capa (ZH-B-01 e DG-B-01). Enquanto a Zero
Hora destaca o avião apreendido junto ao “bando”, informando que o grupo é
“liderado pelo filho de um dos maiores traficantes do RS”, o Diário Gaúcho
destaca o caráter “de pai para filho” da atividade criminosa. As notícias são do
mesmo repórter, mas as diferenças de estilos são marcantes.
A Zero Hora apresenta um estilo corrido, com expressões polidas, dando
voz ao sujeito Estado, representado pelo Denarc (Departamento Estadual do
Narcotráfico da Polícia Civil do RS), já no início do texto. No trecho sobre o
avião apreendido, o entretítulo informa: “Detido em uma cobertura”. O texto
segue informando o possível descobrimento de uma rota sofisticada, porém,
como ele mesmo informa, o preso é suspeito. Na sequência, o Estado revela:
“temos só indícios, que podem indicar apenas o uso de drogas ali”. O texto ainda
destaca o braço do bando que “se dedicava a cultivar e vender mudas de
maconha a usuários da droga que residem em bairros nobres da Capital”, e
encerra com a fala da polícia: “Estamos investigando também os compradores,
pois esse cultivo é crime”.
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O Diário Gaúcho apresenta um estilo resumido e quebrado em diversos
entretítulos e boxes. Os títulos dos boxes indicam a linguagem popular:
“‘Picareta’ limpava grana”; “Avião de playboy é apreendido”; “Patrão da Vila
Elza”. Os adjetivos imprimem um realce ao aspecto abordado. Nos dois
primeiros, é estabelecida uma relação dos sujeitos a um fim previsível que leva
o crime: a cadeia. No último, é contada a história de crimes do “patrão”, o líder
da quadrilha preso, ressaltando seu nome em processos “de crimes chocantes,
como a execução de uma grávida e de uma criança de 11 anos, entre outros”.
Dois entretítulos em destaque informam: “Influência no Beco do Adelar”,
localidade onde “se multiplicam pontos de tráfico”; e “Aranha, o outro pupilo”,
que fala sobre a detenção de cúmplice da quadrilha, já preso há um mês.
Além do combate ao crime de tráfico, identificam-se outros temas
recorrentes entre a categoria observada: Violência do crime relacionado ao
tráfico (ZH=5 e DG=6); e ingerência do Estado contribuindo com a impunidade
da criminalidade (ZH=3 e DG=1). Aliando tais dados à observação das tensões
e focos observados, identifica-se uma semelhança na abordagem dos aspectos
criminalizados da problemática das drogas, tendo como diferença a linguagem,
os estilos e as estratégias. Tal aspecto devem-se às diferentes classes sociais a
quem o jornal se destina, o Diário Gaúcho voltado ao popular e a Zero Hora
voltada à classe média gaúcha. Em ambos, identificam-se preconceitos e
intolerância dispersos no decorrer dos discursos. Porém, o aspecto mais
relevante da cobertura do tráfico é sua regularidade enquanto acontecimento
discursivo, configurando um ambiente de crime e violência constantes, sem
problematizações

que

liguem

a

criminalidade

a

demais

aspectos

contextualizadores, ou mesmo das diferentes tensões sociais que debatem a
questão de forma alternativa.

7| Grupo RBS anuncia apoiar revisão da lei de drogas
Depois da retomada da parte da análise do trabalho observando os
principais jornais impressos do Grupo RBS no Rio Grande do Sul, a Zero Hora e
o Diário Gaúcho, é interessante propor neste artigo uma atualização que contribui
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para pensar os resultados da pesquisa: o anúncio pelo grupo de uma mudança de
postura em relação à problemática das drogas. No dia 7 de março de 2015 27 foi
publicado editorial a favor da legalização, junto com um especial com opiniões
diversificadas sobre o tema. Abaixo está transcrito o editorial:
Opinião ZH: contra as drogas, pela legalização da maconha
Lícita ou ilícita, toda droga com poder viciante faz mal à saúde e deve
ter seu uso questionado e combatido por meios de comunicação com
consciência de sua responsabilidade social, como os veículos do Grupo
RBS.
Esta é uma posição que não vai mudar neste momento em que, depois
de muita reflexão interna e externa, o grupo passa a propugnar que a
maconha — e tão somente esta droga, responsável por grande parte
do tráfico no Brasil — deixe seu circuito clandestino e seja legalizada,
com produção e venda regulamentadas.
Assumir a defesa da legalização é também assumir o completo
fracasso da atual política de combate às drogas no Brasil. Hoje, se
compra e se fuma maconha praticamente sem restrições no país.
Milhões de brasileiros que a consomem regular ou eventualmente
convivem assim com uma atividade criminosa, numa cumplicidade
que alenta o tráfico e dificulta o combate a drogas mais pesadas.
A legalização não eliminaria os traficantes e o comércio clandestino,
mas permitiria que uma grande parte do dinheiro das drogas fosse
transferida de mãos, reduzindo o poder de fogo do narcotráfico. O
consumo até poderia não cair, mas as ruas do Brasil seriam mais
seguras, dezenas de milhares de jovens não precisariam morrer em
disputas por bocas de fumo e os presídios seriam reservados aos
criminosos que têm de ficar encarcerados — e não o estão por falta de
polícia, Justiça e vagas no sistema.
Legalizar a maconha não significaria tratá-la com leveza. Ao
contrário. Na clandestinidade, a droga guarda o glamour de
contravenção que apela a muitos jovens. Regulamentada, seria
possível combater publicamente seus malefícios, como ocorreu com o
cigarro, hoje com o consumo em queda acentuada. Pelos riscos
implícitos à liberação, as restrições à maconha também deveriam ser
maiores do que as em relação ao álcool.
A publicidade deveria ser proibida, por exemplo, e os pontos de venda
credenciados, contar com um controle rigoroso. Vender maconha a
crianças e adolescentes deveria causar a imediata perda de licença. E
os impostos arrecadados com a maconha deveriam ser integralmente
destinados a campanhas de combate ao consumo de drogas.
Apoiar a legalização das drogas não é uma decisão fácil para nenhum
governo, parlamento ou meio de comunicação. Mas, diante do dilema
Editorial
publicado
nos
veículos
do
Grupo
RBS.
Disponível
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/03/opiniao-zh-contra-as-drogaspelalegalizacao-da-maconha-4713873.html>. Acesso em 05 jun. 2015.
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em:<

que vive o Brasil devastado pelo crime com origem no tráfico, é preciso
uma guinada no curso desastroso atual e escolher o caminho menos
ruim. Hoje, infelizmente, este caminho é legalizar pela autoridade
oficial o que, na prática, já está legalizado pela autoridade criminosa.

A partir da análise da midiatização da Marcha da Maconha e da mudança
de postura presente no editorial é possível inferir que as hipóteses levantadas na
pesquisa exploratória tinham fundamento. A midiatização da problemática das
drogas ilícitas é um tema complexo e necessita de aprofundamento, diversidade
de sujeitos e esforço pela imparcialidade, aspectos não contemplados nos textos
analisados.
Quanto ao conteúdo do editorial, valeria observa-lo sob seus variados
aspectos. Num cenário de mudanças à vista, interesses econômicos e sociais
sofrem profundas mudanças. A postura institucional pode estar calcada em tais
fatores e da mesma forma pode servir como incentivo a mudanças nas práticas
jornalísticas, que muitas vezes são baseadas em estereótipos sobre o assunto.
Fato é que, com uma breve atenção aos jornais, perceberia-se que, apesar do
avanço e de um diálogo maior, ainda perduram estigmas na cobertura do tema.
Tal tarefa, porém, não cabe neste artigo, ficando aberto para reflexões futuras.

8| Considerações finais
As reflexões sobre os resultados do trabalho de conclusão deram conta de
que a Zero Hora e o Diário Gaúcho apresentam abordagens semelhantes entre si,
em seus aspectos temáticos, diferenciando-se mais nos tratamentos estéticos e
linguísticos. Tal diferença já havia sido prevista nas etapas iniciais do trabalho e
confirmou-se. Sua constatação mais concreta é identificada na observação do
tema que mais teve espaço entre os textos observados em ambos os jornais: a
violência e a criminalidade geradas pela droga. Basicamente, observa-se na Zero
Hora uma tendência em reforçar que o Estado combate exaustivamente o tráfico
e que atitudes violentas tem ligação direta com o uso de drogas. O tratamento
indica a produção de efeitos de sentido desde um lugar privilegiado, onde o tráfico
e o uso de drogas são ameaças constantes ao estilo de vida médio do cidadão
gaúcho. O Diário Gaúcho apresenta os mesmos aspectos, porém, sem um
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afastamento tão grande. A abordagem, nesse caso, apresenta-se do lado da
comunidade, trabalhando os medos desde a vizinhança, com dramatizações
familiares, expressões populares do cotidiano de quem vive próximo ou conhece
as gírias utilizadas por quem vive no tráfico. De modos diferentes, os dois jornais
reforçam um ambiente de tensão constante entre o mundo do consumo de
psicoativos e as inseguranças da população. Percebe-se aqui, de fato, o aspecto
denominado pânico moral, a partir da configuração simbólica de uma
preocupação do cotidiano, como um fantasma que parece rodear a todos,
incessantemente.
A observação crítica do período da Marcha da Maconha, no qual seria
possível identificar sujeitos sociais localizados do lado antiproibicionista mostra
que os jornais concedem espaços diferenciados aos posicionamentos. As Marchas
da Maconha são tratadas com pouquíssima relevância, mais a título de
curiosidade ou do incômodo que a manifestação social provoca para a cidade. A
cobertura demonstrou-se aquém de todo o potencial reflexivo promovido pelos
acontecimentos e as pessoas que o fazem. Nem mesmo os objetivos da
manifestação foram bem abordados – quando foram bordados. Muito menos se
procurou olhar para além do óbvio. Em nenhum momento se procurou
estabelecer, por exemplo, ligações entre as reivindicações dos manifestantes com
os problemas advindos de usos problemáticos, comércio ilegal ou violência.
A partir dos dados, inferências, percepções e constatações absorvidas ao
longo do trabalho, num diálogo entre problematizações teóricas, processualidade
metodológica e contextualização reflexiva, é possível avaliar a cobertura da
problemática das drogas ilícitas nos jornais analisados como produtora de efeitos
de sentido carregadas pelo conservadorismo vigente. As rupturas aparecem em
discursos isolados, sendo que, no geral, as mudanças são encaradas
temerariamente. A partir da regularidade observada por Foucault (2011) como
uma ferramenta para identificar as condições externas dos próprios discursos, a
análise identifica como hegemônico o ponto de vista proibicionista em suas
escolhas e abordagens técnicas, estilísticas, temáticas e estruturais. Os silêncios,
as obliterações, frente à diversidade de conhecimentos possíveis sobre o tema que

Marcelo Ferreira da Silva

| 94

foram levantadas no capítulo de contextualização do trabalho de conclusão 28 e
estabelecem o que Benetti (2010) chama de consenso social, onde o próprio
usuário, no caso mais grave do crack, passa a se ver através do ponto de vista
alheio, que o compreende como um doente terminal. É a isso que Goffman (2008)
chama de indivíduo estigmatizado.
Nos casos observados, a prioridade do fazer jornalístico concede mais
espaço às fontes oficiais, repressivas e, poucas vezes, à área da saúde. De qualquer
forma, compreende-se que os campos de efeitos são possíveis, não inevitáveis, o
que faz pensar que a produção jornalística, apesar de trazer em si toda a carga
histórico-social do proibicionismo, está refém das transformações sociais
presentes nas tensões externas. Isso devido aos valores de notícia e objetividade
configurados pelo próprio meio social onde o sistema de trocas simbólicas
acontece. Ao que tudo indica os jornais analisados não descobriram que o lado
não ouvido pode ter muito a contribuir. Exercendo seu papel cidadão, a produção
jornalística poderia consultar fontes mais variadas, como por exemplo, a
diversidade de pessoas que utilizam alguma substância hoje considerada ilegal,
ou estudiosos sérios que abordam o problema de uma forma mais complexa e
menos maniqueísta. Num papel cidadão e plural, a produção jornalística pode ter
muito a contribuir para a realização de um jornalismo mais voltado à educação,
à compreensão das diferenças do outro e às transformações sociais vividas pelas
sociedades contemporâneas.

Referências
ARAÚJO, Inesita. A reconversão do olhar. São Leopoldo: Ed. Unisinos, 2000.
BENETTI, Marcia. O jornalismo como acontecimento. In: ______ (org); FONSECA, V. P. S.
(org.) Jornalismo e acontecimento: mapeamentos críticos. Florianópollis: Insular, 2010. p.
143-164
BERGER, Christa; TAVARES, Frederico M. B. Tipologias do acontecimento jornalístico. In:
BENETTI (org.), Marcia; FONSECA, V. P. S. (org.) Jornalismo e acontecimento:
mapeamentos críticos. Florianópollis: Insular, 2010. p.121-142.

Um capítulo inteiro foi dedicado à contextualização no trabalho de conclusão, observando a
questão das drogas a partir de aspectos históricos, culturais, midiáticos e de legislação.
28

Marcelo Ferreira da Silva

| 95

CARNEIRO, Henrique. As necessidades humanas e o proibicionismo das drogas no século XX.
In: Revista Outubro, São Paulo, vol. 6, 2002, p. 115-128.
ESCOHOTADO, Antonio. Historia general de las drogas. 5. ed. Madrid: Editorial Espasa
Calpe, 2002. Edição digital, sem ânimo de lucro, maio de 2007, por edhelday. Disponível em:
<http://www.scribd.com/doc/7345936/Historia-General-de-Las-Drogas-Antonio-EscohotadoeBook>. Acesso em: 15 jun. 2012.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada
em 2 de dezembro de 1970. 21. ed. São Paulo: Loyola, 2011.
GOFFMAN, Ervin. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2008
HJARVARD, Stig. Midiatização: teorizando a mídia como agente de mudança social e cultural.
Matrizes, São Paulo, ano 5, n. 2, 2012, p.53-91.
HENN, Ronaldo. O acontecimento na sua dimensão semiótica. São Paulo: 2009. SBPJor,
USP.
LABROUSSE, Alain. Geopolítica das drogas. São Paulo: Desatino, 2010.
MACHADO, Carla. Pânico Moral: para uma revisão do conceito. Interacções, n.º 7, 2004.
p.60-80.
MACRAE, E. O Controle Social do Uso de Substâncias Psicoativas. In; PASSETI, E. & SILVA, R.
(Orgs.). Conversações Abolicionistas: Uma crítica do sistema penal e da sociedade punitiva.
São Paulo: IBCCrim/PEPG-PUC, 1997. p.107-116.
MALDONADO, Alberto Efendy. A perspectiva transmetodológica na conjuntura de mudança
civilizadora em inícios do século XXI. In: ______; BONIN, Jiani Adriana; ROSÁRIO, Nísia
Martins do. (org.). Perspectivas Metodológicas em Comunicação: desafios na prática
investigativa. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB, 2008, p.27-54.
______. Premissas conformadoras de culturas científicas para a formação de investigadoras(ES)
em comunicação no contexto latino-americano de inícios do século XXI. In: ______. (org.) ;
BARRETO, Carmem Virgínia Montenegro Sá (Org.) ; LACERDA, J. DE S. (org.). Comunicação,
Educação e Cidadania: Saberes e vivencias em teorias e pesquisa na América Latina. João
Pessoa/Natal: Editora da UFPB/Editora da UFRN, 2011. p. 25-46.
_____. Pesquisa em comunicação: trilhas históricas, contextualização, pesquisa empírica e
pesquisa teórica. In: ____et al. Metodologias de pesquisa em comunicação: olhares,
trilhas e processos. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2011. p. 277-303.
MILLS, C. Wright. Sobre o artesanato intelectual e outros ensaios. Rio de
Janeiro: J. Zahar, 2009.
RESENDE, Fernando. O Jornalismo e suas Narrativas: as Brechas do Discurso e as Possibilidades
do Encontro. Revista Galáxia, São Paulo, n. 18, dez. 2009. p.31-43
SANTOS, L. M. (org.). Outras palavras sobre o cuidado de pessoas que usam drogas.
Porto. Alegre: Ideograf, 2010.
TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo. Porque as notícias são como são. Florianópolis:
Insular, 2004

Pensando o papel de cidadania da mídia a partir das nuances e tensões na cobertura da problemática das drogas
ilícitas nos jornais Zero Hora e Diário Gaúcho

| 96

VARGAS, Eduardo Viana. Fármacos e outros objetos sócio-técnicos: notas para uma genealogia
das drogas. In: LABATE, B. C. et al (org). Drogas e cultura, novas perspectivas. Salvador,
EDUFBA, 2008. p. 41-63.
VERÍSSIMO, Marcos. A Nova Lei de Drogas e seus dilemas: apontamentos para o estudo das
formas de desigualdade presentes nos interstícios do ordenamento jurídico-penal brasileiro.
Civitas: Revista de Ciências Sociais (Impresso), v. 10, p. 330-344, 2010. Disponível em: <
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/6533>. Acesso em: 15
ago. 2012.
VERÓN, Eliseo. Fragmentos de um tecido. São Leopoldo: UNISINOS, 2004.
___. A produção de sentido. São Paulo: Cultrix, 1980.
ZUARDI, Antonio Waldo. History of cannabis as a medicine: a review. Rev. Bras. Psiquiatr.,
São
Paulo,
v.
28,
n.
2,
2006.
Disponível
em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151644462006000200015&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15 jun. 2012.

Sobre o autor
Marcelo Ferreira da Silva é Graduado em jornalismo pela Unisinos, em 2012. Tem
experiência profissional em produção audiovisual, fotografia, em assessoria de imprensa de
empresas, instituições públicas e movimentos sociais. Também tem experiência em pesquisas
científicas na área da comunicação, tendo participado de investigações sobre temas como rádios
comunitárias latino-americanas, metodologias de pesquisa transformadoras e problemática das
drogas na imprensa brasileira. Já desenvolveu sites de notícia e conteúdo para empresas e
instituições acadêmicas. Faz parte do Grupo de Pesquisa "Processos Comunicacionais PROCESSOCOM" e a rede temática "Comunicação, Cidadania, Educação e Integração na América
Latina - REDE AMLAT". E-mail: nosoymarcelo@yahoo.com.br

Marcelo Ferreira da Silva

| 97

O sentido da contextualização em uma pesquisa
científica: dos primeiros cinemas de calçada de Porto
Alegre à Cinemateca Paulo Amorim29
Maytê Ramos Pires
Jiani Adriana Bonin
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS

1| Introdução
Este texto busca refletir sobre a contextualização realizada na pesquisa
desenvolvida no período do primeiro e do segundo semestre de 2014 para o meu
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que busca investigar as apropriações das
propostas fílmicas ofertadas pela Cinemateca Paulo Amorim, espaço da Casa de
Cultura Mario Quintana, entre espectadores que a frequentam e entender como
essa oferta cultural se relaciona com a construção de uma cidadania comunicativa
cinematográfica.
Para o TCC procuro caracterizar as estratégias de formulação da
programação, e as propostas fílmicas ofertadas pela Cinemateca; descrever e
analisar a apropriação que os espectadores cinematográficos realizam dessas
ofertas; e refletir sobre as possibilidades de uma cidadania comunicativa
cinematográfica a partir do consumo cinematográfico da Cinemateca. Interessame pensar, então, a relação entre sujeito e oferta cinematográfica da Cinemateca
considerando tanto as propostas desse espaço quanto as particularidades do
sujeito espectador e as matrizes diferenciadas associadas a referentes
cinematográficos desses sujeitos desde a infância.
Para compreender os aspectos do contexto que atravessam e configuram a
inter-relação dos espectadores (público estudado) com a Cinemateca, o primeiro

Versão expandida do trabalho apresentado na Divisão Temática de Comunicação, Espaço e
Cidadania, da Intercom Júnior – X Jornada de Iniciação Científica em Comunicação, evento
componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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movimento de aproximação ao fenômeno foi a contextualização, que será o foco
desse artigo. Para entender a definição da Cinemateca como espaço que resgata
o estilo dos cinemas de calçada de Porto Alegre, é preciso pensar historicamente
tais espaços e aspectos do contexto no qual surge e se insere o ambiente
pesquisado.
Este texto está organizado do seguinte modo: primeiro busco refletir sobre
o sentido de realizar a etapa de contextualização em uma pesquisa científica e
depois recupero a contextualização realizada para fins do meu TCC ao reconstruir
a trajetória dos cinemas de calçada de Porto Alegre, retomar a história da Casa de
Cultura Mario Quintana, e entender o papel da Cinemateca Paulo Amorim como
espaço cultural do centro porto-alegrense.

2| Sobre o sentido da contextualização na construção de uma
pesquisa
O movimento de contextualização visa dar luz a aspectos que interessam
entender a partir da perspectiva na qual se configura o meu olhar. Ao propor uma
contextualização,

reflete-se

sobre

aspectos

relevantes

para

pensar

a

problemática, em perspectiva histórica, suas transformações. É uma tentativa de
vincular o fenômeno específico com seu contexto, os detalhes que levaram a
determinada situação. (MALDONADO, 2011). Contextualizar implica pensar
todos os âmbitos nos quais o objeto se constitui, os “múltiplos contextos” sóciohistóricos, nos termos de Maldonado (2011), que o envolvem e formam, tendo
como eixo articulador o foco comunicacional/midiático do problema estudado.
Para mapear aspectos das realidades que vigoravam à época, que são
relevantes para entender a problemática comunicacional, que implica no recorte
do real estudado, se faz uso de obras acadêmico-científicas e literárias que
retratem as problemáticas e entornos. Entretanto, a reflexão sobre tais processos
fica a cargo do autor, este tem o compromisso com a veracidade dos aspectos
retomados, realizando incessantemente o pensar sobre a atividade científica a
que se propôs. (BACHELARD, 1977).
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O objeto pesquisado se reconstrói constantemente, tanto por mudanças no
campo quanto nos saberes teóricos (BONIN, 2011), e é função do pesquisador
perceber e acompanhar as transformações buscando entender seus porquês e
sentidos. Não há uma medida certa, não há receita na ciência, e sim o constante
desafio de descoberta e compreensão do mundo.
Pensando a construção do fenômeno pesquisado, em diálogo com Bonin
(2011) e Bachelard (1977), ela se dá na inter-relação da observação da realidade
com a problematização teórica. O diálogo depende do resgate contextual à
medida que este ilumina a trajetória que culminou na configuração do objeto de
estudo, sua formação.
Ao contextualizar a Cinemateca, busquei elementos que auxiliaram na sua
definição atual., Para isso analisei o surgimento do cinema, o aparecimento dele
em Porto Alegre, seu alcance na capital, a transformação do mercado e a criação
da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). O esqueleto dos caminhos de
contextualização realizados na pesquisa que desenvolvo no TCC permite perceber
a necessidade do processo para poder enxergar mais claramente que a
Cinemateca não está isolada no presente, nem em prospectivas de futuro, seu
surgimento e retrospectiva também a compõem e configuram.
A imersão no objeto estudado a partir da contextualização amplia a
percepção sobre ele, possibilitando novos olhares e perspectivas que o
concretizam em termos de seus vínculos com a realidade onde se insere seu
movimento, redescobrindo o objeto ao encará-lo historicamente.

Observamos que uma contextualização dos aspectos sociais, históricos,
culturais e políticos na qual o nosso objeto de estudo se encontra
inserido é imprescindível para expandir a compreensão dos processos
midiáticos, bem como das realidades de produção e de leitura que os
constituem. (FOLETTO; MALDONADO, 2010, p. 2).

A relevância de contextualizar está neste movimento se caracterizar como
o primeiro contato real com o objeto, no qual percebem-se as especificidades que
o envolvem e formam. É a partir do levantamento de dados problematizados na
contextualização que se colhem pistas que no decorrer da investigação se
concretizarão

na

compreensão

do

fenômeno
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(FOLETTO;

MALDONADO, 2010). Para a investigação concreta do meu TCC, retomar a
trajetória dos cinemas de calçada de Porto Alegre auxilia a pensar o nascimento
da Cinemateca Paulo Amorim e sua relevância na cena cinematográfica da
capital, para que no decorrer da pesquisa seja possível traçar o papel do espaço
para o seu público.

3| Os cinemas de calçada de Porto Alegre
O cinema surge na última década do século XIX, tem sua invenção
patenteada pelo visionário Thomas Edison, em 1893, e seu lançamento30 feito
pelos irmãos Louis e Auguste Lumière, em 1895. No início, o cinema era uma
atividade desenvolvida pelos pequenos comerciantes, proprietários de lojas de
conveniências, que realizavam exibições em suas mercearias. A partir do
crescimento do público e do lucro, ainda no início do séxulo XX, pensando o
contexto cinematográfico estadunidense, que foi um expoente para o crescimento
do cinema mundial, houve a expansão do cinema e as exibições passaram a ser
feitas em galpões com ingressos a um níquel. Devido a isso, foram chamados de
nickelodeons. Estas foram as primeiras salas exclusivas de cinema.
Antes haviam exibições curtas – de cerca de cinco minutos cada, em
conjuntos que somavam aproximadamente trinta minutos – em “casas de
espetáculo de variedades, onde era possível beber, comer e dançar.” (SILVA,
2009, p. 33). Esses antecessores dos nickelodeons (que inclusive herdou o mesmo
público de pessoas de baixa renda) eram denominados vaudevilles, nos EUA,
music-halls, na Inglaterra, e café-concerts, na França. Nos EUA houve ainda o
penny arcade, no qual existia um projetor com visor individual (o quinetoscópio
desenvolvido Thomas Edison) que dividia a atenção do público com máquinas de
jogos, seguindo a mesma linha dos vaudevilles.

Realizada em 28 de dezembro de 1895, a demonstração feita pelos irmãos Lumière é tida por
muitos como a pimeira “exibição de filmes pública e paga” (COSTA, 2006, p. 19), mas em 1º de
novembro de 1895 “os irmãos Max e Emil Skladanowsky fizeram uma exibição de 15 minutos do
bioscópio, seu sistema de projeção de filmes, num grande teatro de vaudevile em Berlim”.
(COSTA, 2006, p. 19).
30
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Os nickelodeons foram expandidos para redes de exibição e seus
proprietários passaram, também, a produzir filmes. Em meados de 1908 os
produtores começaram a apostar em novos gêneros (D. W. Griffith foi o primeiro)
para alcançar todas as faixas de público. Aqui o cinema começa sua transição para
virar espetáculo de grandes proporções. (CALIL, 1996 e MACHADO, 2009).
Cerca de um ano após a primeira projeção, Porto Alegre inaugura esse
mercado, e em 05 de novembro de 1896, a Pharmacia Jouvin realiza a primeira
exibição de filmes. Apenas doze anos depois, em 1908, é inaugurada a primeira
sala fixa de Porto Alegre31, o Recreio Ideal. Os primeiros cinemas da capital
riograndense caracterizam-se pela grandiloquência. São espaços com capacidade
para, em média, 1.000 espectadores32, situados majoritariamente no Centro e em
suas proximidades – formando uma Cinelândia.
No período da Primeira Guerra Mundial (1914-1917) iniciam-se os
processos de alteração estilística dos cinemas e amplia-se a abrangência
estadunidense, pois o conflito impossibilitou a indústria cinematográfica
europeia de manter a produção, o que repercutiu também na produção latinoamericana que se servia dos esquipamentos europeus, de preços mais acessíveis.
(MACHADO, 2009).
A Segunda Guerra (1939-1945) ratifica a expansão do cinema dos EUA pois
Alemanha, Inglaterra, França, Itália e Japão, que se destacavam no ramo, sofrem
com a desestruturação de suas economias e logo Hollywood adquire grande faixa
do mercado graças à baixa concorrência. Entretanto, segue certo nacionalismo
nas produções realizadas pelos países que perderam a Segunda Guerra e são
lançados clássicos do cinema durante o período. (FABRIS, 2006).
A cada reformulação do cinema crescia seu público, e os anos de 1940,
quando inicia a sonorização dos filmes, são o auge dos cinemas de calçada portoalegrenses. A transição do cinema mudo para o falado e a adição de cores às
películas mobilizou os espectadores, melhorando a linguagem e a experiência
deles. (SILVEIRA NETO, 2001).
A primeira sala do Brasil abriu no Rio de Janeiro, em 1897, era o Salão de Novidades.
Os dados informados sobre a história dos cinemas de calçada da capital foram retirados dos
levantamentos disponíveis nas publicações de Gastal (1999) e Zanella (2006), que realizam um
mapeamento da cinematografia de Porto Alegre em vinculação com a realidade atual.
31
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Para manter os mercados nacionais ativos e representativos na economia
interna, os países criaram cotas mínimas de exibição nacional, que variavam até
50% – assim, era possível controlar, em parte, o crescimento estadunidense.
(GARCÍA CANCLINI, 2010). Porém, o encerramento das atividades da
Embrafilme pelo Plano Collor33 desvalorizou o cinema nacional. A estatal
desativada apoiava financeiramente a produção de filmes brasileiros, mercado
que após essa queda não chegou a se recuperar de todo.
O caso do cinema brasileiro exemplifica o que aconteceu nos cinemas
latino-americanos por volta dos anos de 1980 à medida que as políticas culturais
dos países seguem “desconhecendo a importância das comunicações de massa.”
(GRACÍA CANCLINI, 2010, p. 146). O problema do investimento dos países
latino-americanos é enxergar o cinema como problematizador das vertentes
culturais e identitárias locais, mas eles “limitam às belas-artes, e um pouco às
culturas indígenas e rurais, ao artesanato e às músicas tradicionais.” (GARCÍA
CANCLINI, 2010, p. 146).
A entrada de redes de exibição estrangeiras no circuito, a falta de
segurança e questões técnicas como qualidade de projeção e conforto foram
fatores que contribuíram para a transição do público de cinema para novos
lugares e a deterioração dos cinemas de calçada, iniciando a era dos shopping
centers. A partir das ideias de García Canclini (2010) é possível pensar que, na
transição gradual das salas para os shoppings, transferem-se também as demais
atividades sociais e perde-se o vínculo identitário com a cidade, pois o centro se
desloca para um ambiente universalizado, semelhante em todos os lugares.
Em 1973 é inaugurado o primeiro cinema de Porto Alegre localizado em
um shopping center, o Studio Center – no Centro Comercial João Pessoa. Nos
anos de 1980 os shoppings ganham maior espaço na capital, mas é nos anos de
1990, que eles se consolidam como espaços multifacetados hegemônicos: até
1990 somente uma sala de cinema estava localizada em shopping, já em 1997,

33 Caracterizou-se,

em suma, pela extinção de empresas públicas, fundações e autarquias. Foi uma
série de reformas econômicas que visavam a estabilização da inflação, inicialmente denominadas
Plano Brasil Novo, mas que acabaram por serem relacionadas diretamente à figura do então
Presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992).
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esse número sobe para 22. (RECHENBERG; GOELLNER; CAPARELLI, 2000, p.
284-285).
Além dos centros urbanos terem sido reinventados, houve uma mudança
no público, que passou a contar também com a audiência a domicílio, dividindo
a assistência fílmica, que antes só se dava nas salas de cinemas, com os vídeos –
videolocação, acesso online, etc. Mas essa nova possibilidade de vivência
cinematográfica (realizada em casa) coloca o cinema em outra perspectiva,
modificando a experiência anteriormente constituída de espectador, pois os
filmes ganham agora possibilidades diversas de interpretação à medida que o
silêncio não é mais necessário, que a interação se modifica, o que também leva a
uma mudança nas ambiências das salas de cinema, visto que elas tendem a se
aproximar mais do aconchego e da comodidade das casas.
As formas de se assistir filmes se ampliaram, já não é preciso sair de casa
para isso e muitos tendem a se sentir mais à vontade assim. Isto não aponta para
uma diminuição do mercado, inclusive se assistem mais filmes do que nunca, e
as experiências fílmicas encontraram novas possibilidades. (GARCÍA CANCLINI,
2010). Deste modo, inevitavelmente, os primorosos cinemas de calçada perderam
boa parte do seu público, que passou a estabelecer relações de proximidade com
o meio com o qual se relaciona com o cinema. As salas mudam suas roupagens,
mas permanecem atrativas a todas as faixas de público. (GARCÍA CANCLINI,
2010), entre outros fatores, por suas ofertas plurais, colocando-se como ponto de
encontro de um público segmentado, e por ainda terem suas marcas na
configuração das identidades culturais de seus espectadores. (ZANELLA, 2006).
Se antes os cinemas caracterizavam-se por grandes salas de 2.000/3.000
lugares – caso dos cinemas Apollo34 e Coliseu35, respectivamente –, agora as
pequenas salas garantem à audiência segmentada, maior oferta de filmes, maior

O cinema Apollo foi fundado em 1914, sendo o primeiro a funcionar com um projetor produzido
em Porto Alegre. Era um Cine Theatro, com disposição de lugares dividida em dois níveis:
primeira e segunda classe, com 1554 e 450 lugares, respectivamente. Foi um dos primeiros
cinemas da capital gaúcha alcançando renome no mercado da época.
35 O Coliseu foi fundado em 1915 e alcançou renome nas décadas de 1920 e 1930, mas fechou nos
anos 1950 e em seu lugar foi construído o edifício Coliseu e uma agência do Banrisul de mesmo
nome em homenagem ao cinema. Tal como o Apollo, era de propriedade de Eduardo Hirtz, que
nomeia uma das salas da Cinemateca Paulo Amorim.
34
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abrangência de estilos, mais opções de lazer36, sem esquecer-se da magia do
cinema:
Hoje, embora com menor capacidade de espectadores, é maior o
número de salas de exibição em Porto Alegre do que em tempos
passados. Assim, talvez a resposta para a continuidade e proliferação
dos cinemas esteja no fato de que nenhuma mídia, até então, tenha
conseguido substituí-los à altura: a sala escura, o silêncio pré-sessão, a
tela grande, a luminosidade da imagem projetada, o som envolvente,
enfim, o clima característico daquele que foi considerado por muitos “o
último ritual do século XX.” (ZANELLA, 2006, p. 101-102).

Com o tempo, bilheteria37 passa a significar basicamente lucros, o que se
almeja com os filmes escolhidos. A história do cinema retrata uma confrontação
direta das vertentes cinematográficas, porém, atualmente, também em virtude do
aumento do número de salas e da segmentação do público, elas convivem, e há
espaço para todos os tipos de obras fílmicas da indústria cultural cinematográfica.
A reinvenção do fazer cinema, com o aprimoramento de tecnologias, o
reinaugura, recria a novidade e chama público. Primeiro o 3D 38, depois 4D39,
estratégias para manter o público, diferencial que transforma a experiência de
assistência fílmica. À parte a constante reconquista do público, uma inovação
necessária para a manutenção das salas de cinema é a implementação de salas
digitais40. Zanella (2006) aponta que a mudança é essencial para o mercado,
garantindo agilidade aos lançamentos e diminuindo tensões decorrentes do
transporte das películas.
Mais opções de filmes em cartaz aliada à localização dos complexos de exibição nos shoppings.
As leituras no âmbito do cinema me levaram ao entendimento de que a bilheteria
concretamente representa apenas uma parte do lucro. A variedade de filmes e o tráfego de pessoas
abre outros comércios mais rentáveis. Ou seja, apesar de os espectadores dirigirem-se aos
cinemas motivados pelos filmes, o lucro vem majoritariamente dos produtos oferecidos no
entorno, a saber: alimentos próprios para o momento de exibição – pipoca, refrigerante, balas e
sorvete (que passam a ser uma espécie de pré-requisito, companhia para todos os filmes) – e itens
temáticos dos filmes – copos, chaveiros, potes, camisetas, etc.
38 O 3D garante à exibição uma dimensão espacial. Esse tipo de filme dá ao espectador a impressão
de que “sai” da tela.
39 O cinema 4D caracteriza-se pela exibição de um filme 3D somada a efeitos físicos na sala, em
sintonia com o filme: água, vento, cadeiras que movimentam... Os espectadores participam da
história, uma experiência de sensações físicas.
40 Sobre a “migração” da película para o digital, o documentário Side by side, do Christopher
Kenneally, expressa com aptidão os prós e contras da mudança, trazendo diversos especialistas
(desde diretores a coloristas) com dados e exemplos que ajudam o espectador a visualizar os
processos e entender os dois lados da indústria. O documentário estabelece o diálogo garantindo
a clareza nas opiniões dos dois lados e elucidando o fato de uma tecnologia não excluir a outra,
mesmo que uma se torne mais viável.
36
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As alterações nas formas de projeção e qualidade de exibição, que
envolvem a fabricação dessa ambiência, afetam os custos de produção, as
possibilidades de recursos utilizados e o nível de imersão do espectador no filme,
pois não é em qualquer espaço que pode-se desenvolver determinadas
tecnologias. As experiências das salas alternativas não conseguem oferecer os
aparatos tecnológicos das demais, porém, as salas de cinema de calçada mantêm
seu público justamente por garantir o diferente, retormar o estilo das salas da
cinelândia porto-alegrense.
A decadência dos cinemas de calçada “[...] acompanhou – e é também um
reflexo – da degeneração das áreas centrais e periféricas das grandes cidades.”
(ZANELLA, 2006, p. 16). O que este autor trata por degeneração é uma mudança
significativa no público do Centro da capital decorrente de seu esvaziamento
cultural. Até a década de 1980, a região central de Porto Alegre abrigava a vida
social urbana da cidade, concentrando as atividades. A partir da migração destas
atividades para lugares mais seguros, que as concentram, facilitando o alcance de
seu público ao não precisar se deslocar (os shoppings apresentam variadas
alternativas, tudo em um só ambiente). O Centro de Porto Alegre passou a ser um
bairro no qual as pessoas passam, mas não realizam atividades culturais.
(ZANELLA, 2006).
Em meados dos anos 1990 começa a revitalização cultural do bairro que
por muitos anos concentrou as atividades da cidade, o Centro. Nascem espaços
próprios para a valorização do Centro e a preservação de sua história, além de
servirem de palco para o crescimento cultural da cidade e de seus habitantes 41,
entre eles a Casa de Cultura Mario Quintana42, que abriga a Cinemateca Paulo
Amorim. Apesar disso, os cinemas não parecem ter espaço para voltar a ter o
Centro como palco, pois sua realidade nos shoppings apresenta-se de forma mais
viável e cômoda aos espectadores pela localização e segurança. Ainda assim, há

O Centro Cultural CEEE Erico Verissimo, por exemplo, é inaugurado em 1994, o Santander
Cultural em 2001, a Cinemateca Capitólio está em processo de lançamento (obras finalizadas em
04/04/2014), entre outros.
42 O próximo subcapítulo é dedicado a contar a história da Casa de Cultura Mario Quintana e na
sequência do texto, a Cinemateca Paulo Amorim também ganha espaço na contextualização de
seu surgimento.
41
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ambientes como a Cinemateca e o Guion Center43 que retomam o estilo dos
tradicionais cinemas, de forma reduzida e mais convencional. A estética dos
cinemas de calçada aqui se define pela ausência da “poluição visual exagerada
provocada por grandes e coloridos outdoors de farmácias, supermercados,
agências bancárias e pelos quiosques, bastante comum nos shoppings.”
(ZANELLA, 2006, p. 74).
A retomada de estilo recupera, também, os problemas que fizeram com
que os shoppings dominassem o mercado cinematográfico e não fossem apenas
mais uma opção de lazer. Apesar disso, as salas resistem, sobretudo por
apresentarem uma programação diferenciada, com títulos de nacionalidades que
geralmente não entram em cartaz nas salas dos shoppings. No entanto, o Guion
Center e a Cinemateca se diferenciam no momento em que o Guion é parte de um
shopping e tem seus lucros vinculados à bilheteria e aos demais produtos
oferecidos no local e a Cinemateca tem apoio financeiro da Secretaria de Cultura
do Estado do Rio Grande do Sul e do Banrisul.

As únicas salas de exibição não localizadas em shoppings centers ou
galerias eram [em 2005] os cinemas dos centros culturais, que mantém
uma programação alternativa: os da Casa de Cultura Mario Quintana
(Salas Eduardo Hirtz, Norberto Lubisco e Paulo Amorim), da Usina do
Gasômetro (Sala Paulo Fontoura Gastal) – que contam com o apoio do
Poder Público (estado e município, respectivamente) – e o Cine
Santander Cultural, mantido pelo Banco Santander/Banespa. Além
dessas, existia a Sala Redenção/Cinema da UFRGS, na Universidade
Federal do Rio Grande do sul, com funcionamento esporádico.
(ZANELLA, 2006, p. 107-108).

As salas citadas por Zanella (2006) ainda existem e mantêm seu
funcionamento. Além delas, outro cinema de programação alternativa em Porto
Alegre é o CineBancários, sala do SindBancários (Sindicato dos Bancários de
Porto Alegre e Região). Afora elas e o Guion Center, as demais salas da capital
seguem o circuito convencional de exibição.

Apesar de ser parte do Shopping Nova Olaria, esse cinema faz referência aos antigos cinemas
de calçada pois tem como divisão dos demais espaços do shopping uma praça, com um chafariz e
bancos ao redor, além de em sua entrada contar com uma cafeteria e uma loja de CDs logo em
frente à bilheteria.
43
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Os primeiros cinemas de Porto Alegre44 surgiram no fim da primeira
década do século XX. Eram espaços experimentais, pequenos, para cerca de 100
a 200 espectadores, e foi a partir deles que se inaugurou esse tipo de mercado,
inspirando a abertura de muitas outras salas – melhor equipadas e preparadas.
No início, houve um boom de salas e muitas não conseguiram manter suas
atividades por causa da concorrência, mas as que atravessaram essa fase inicial
se afirmaram como ponto de encontro de famílias até meados da década de
198045, quando o público começou a migração de espaço de lazer para os
shoppings. A primeira grande sala teve sua inauguração ainda no primeiro ano
de cinema na capital, em 1908, era o Cine Variedades – tinha capacidade para
1.500 lugares, foi a primeira sala exclusivamente de cinema, e o início da
“cinelândia” de Porto Alegre. (SILVEIRA NETO, 2001).
Segundo levantamento de Silveira Neto (2001), que se propôs a listar todas
as salas de cinema de Porto Alegre do século XX, a capital teve 161 cinemas de
1858 a 2000 – aqui inclusos os espaços que não serviam apenas de salas de
cinema, mas que também ofereciam essa modalidade, tal como os teatros e
também os cinemas de shopping46. Em comum, os cinemas que se consolidaram
na capital tinham características como grandiosidade dos espaços, com salões
amplos que antecediam as salas e remetiam aos ambientes dos teatros (até
porque muitos atuavam também neste segmento). Os cinemas Guarany47,

Se situavam todos nos arredores do centro. O primeiro foi o Recreio Ideal, que teve
funcionamento de 1908 a 1911/12, na Rua dos Andradas, número 1077, e tinha capacidade para
135 lugares. No mesmo ano abriram várias salas, as quatro que se seguiram ao Recreio Ideal
foram Cinematógrafo Berlim, na Rua da Praia, número 305; Recreio Moderno, na rua Demétrio
Ribeiro, número 1151; Cine Variedades, na Rua dos Andradas, número 1162; e o Cinematógrafo
Rio Branco, na Rua dos Andradas, número 1449. (RECHENBERG; GOELLNER; CAPARELLI,
2000).
45 Em 1979 o público cinematográfico brasileiro era de 192 milhões, enquanto em 1988 caiu para
24 milhões. Somente entre 1979 e 1981 o público diminuiu 34%. (GATTI, 2000b).
46 Para uma retrospectiva completa da cena cinematográfica de Porto Alegre consultar as obras
de Zanella (2006), Rechenberg; Goellner; Caparelli (2000), Silveira Neto (2001), Gastal (1999) e
Faraon (2010).
47 Com funcionamento de 1913 a 2005, tinha capacidade inicialmente para 958 lugares e, à época
de seu fechamento, para 330. Foi o primeiro cine-teatro de Porto Alegre, inaugurando o ramo.
Fecha em 1975 e o prédio passa a ser do Banco Safra, que preserva (e restaura) a fachada. Em
1987 é reaberto em novo local, no mezanino do cinema Imperial (ver nota de rodapé 28) e fecha
definitivamente junto com este em 2005. (ZANELLA, 2006).
44
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Capitólio48, Imperial49 e Marrocos50, por exemplo, representam esta fase de
ascensão dos cinemas em Porto Alegre.
O crescimento do número de salas, todavia, não foi acompanhado da
produção nacional e em 1924, 86% dos filmes exibidos eram advindos dos EUA.
(GATTI, 2000b). Vinte e sete anos depois, nos idos de 1951, o cinema nacional
começa a crescer com Amácio Mazzaropi, ator de grande popularidade na época.
Nas décadas de 1960 e 1970 continua a ascensão cinematográfica brasileira, com
as pornochanchadas e os Trapalhões, obras cinematográficas com forte vínculo
popular (SILVA, 2009), mas no fim dos anos 1970 já começa a queda (como já
exposto acima). A diminuição de filmes nacionais exibidos nas salas de cinema
(aqui inclusas as alternativas) e na TV aberta51 se configura em um fator
preocupante da virada cinematográfica dos anos 1980/90, pois condiciona o
consumo fílmico. (SILVA, 2009).
A América Latina teve uma experiência cinematográfica rica, mas a queda
de público, as novas formas de assistência e os novos lugares configuradores de
público levaram a dados como esse: de 1984 a 1991, o público das salas de exibição
mexicanas caiu de 410 para 170 milhões, perdendo mais da metade do público
para as novas plataformas – o público continua assistindo filmes, mais do que
nunca, mas mudou seus meios. (GARCÍA CANCLINI, 2010). Os processos de
modificação na experiência de ver cinema são atravessados pelos espaços, pelas
ofertas de conteúdo, pelo entorno dos espaços (centros culturais ou não) e

Inaugurado em 1928, teve suas atividades encerradas em 1994 (tombado em 2002 e em
processo de reinauguração como Cinemateca Capitólio, espaço cultural), possuía 1.295 lugares e
mantinha contrato de exclusividade as produtoras United Artists e RKO. (ZANELLA, 2006).
49 Com funcionamento de 1931 a 2005, tinha capacidade inicialmente para 1.632 lugares e, à época
de seu fechamento, para 550. Foi a sala de exibição que funcionou por maior período de tempo
em Porto Alegre, aberta por 74 anos. Em 1987 passa a abrigar o Guarany, e apresentam preços
acessíveis (às terças o ingresso era apenas R$ 3,00). Fecham não em decadência como os demais
cinemas, mas pela necessidade do mercado. Em 2004, o prédio é tombado pela Secretaria
Municipal da Cultura (SMC). Abrigará o Conjunto Cultural da Caixa Econômica Federal (teatro
com 800 lugares), mas as obras não têm previsão de entrega. (ZANELLA, 2006).
50 Com atividades de 1953 a 1994, foi um dos grandes cinemas da capital.
51 O cinema nacional não tem muito espaço nem nas salas alternativas, ele parte quase que
instantaneamente para os canais de TV a cabo, nos quais encontra seu público restrito. O pouco
espaço dado a essa parcela do mercado, com períodos de exibição menores, também devido ao
público inferior (afinal, cinema é lucro, venda de ingressos e de itens afins) está definido por
questões macrocontextuais que vão além do Brasil e se referem à hegemonia estadunidense nos
complexos de exibição.
48
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experiências. Ao migrar dos centros urbanos abertos para espaços públicoprivados, como os shoppings, a experiência do espectador se transforma.
As ofertas fílmicas configuram as dinâmicas de assistência que
caracterizam seus usos. Se atualmente um cinema apresenta várias salas (6 a 8,
em geral) com ofertas fílmicas diferenciadas, buscando alcançar todas as parcelas
do público, antigamente cada cinema caracterizava-se por um estilo fílmico, cada
um atingindo determinado público cinéfilo. O cinema Bristol, por exemplo, exibia
“filmes de arte e ciclos de cineastas cult”, como explica Silveira Neto. (2001, p.
173)52.
O que sobrevive após as transformações nos cenários de assistência é o ato
de ir ao cinema e experimentar cerca de duas horas compartilhadas com
desconhecidos, risos, choros, surpresas em grupo. As dimensões de
espacialidades, ofertas de conteúdo, formas e experiências de assistência se
modificam com a chegada dos shoppings, componentes de um mercado maior
que ganha especificidade no cenário de Porto Alegre. A realidade hegemônica dos
shopping centers relaciona-se diretamente com a violência na cidade, com a
construção de novas experiências de consumo inauguradas pela televisão e a
elementos maiores que não estão só em Porto Alegre, como a produção em massa
hollywoodiana e a unificação dos espaços – os shoppings são territórios
universais, afinal. (ZANELLA, 2006).
As redefinições decorrentes da midiatização53, das tendências que a TV
trouxe e da criação das videolocadoras (presenciais e atualmente em plataformas
Inaugurado em 1970, nasceu como extensão do Cinema Baltimore (ver nota de rodapé 33),
situado em seu Salão de Festas, com capacidade para 184 lugares. O Bristol cresce e adquire
público fiel nos interessados pelo “cinema de arte”. Em 1988 muda de nome para Baltimore 3,
mas mantém mesma linha de exibição até o fechamento do Baltimore em 2000. “[...] em sua tela
foram programados ciclos dedicados a diretores como Fellini, Woody Allen, Trufaut, entre outros
grandes diretores, seguidamente colocados em segundo plano pelos programadores das salas de
maior apelo junto ao grande público.” (SILVEIRA NETO, 2001, p. 248).
53 Em diálogo com as ideias de Maldonado (2011), entendo o midiático, basicamente, como o
campo no qual se configura o contexto e que condiciona o fenômeno concreto. Este conceito é
aqui apresentado de maneira inicial em virtude de compor as formulações referentes ao começo
da pesquisa desenvolvida ao longo do TCC (dividido em dois semestres, aqui trazendo as reflexões
do primeiro semestre). Entretanto, destaco que o processo de midiatização
caracteriza/atravessa/dialoga com as atividades diárias dos sujeitos, produzindo percepções,
estruturando mercados, configurando o contexto e o espectador. Destaco também que esse
conceito não é estático, situa-se em constante transformação, sendo parte dos processos de
significação e leituras de mundo num vínculo que envolve relações de poder, trajetórias,
experiências, entre outros fatores que aqui não serão ampliados em discussões, mas podem ser
52
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online) esvaziam, em alguns aspectos, as salas. Primeiro veio o advento do
videocassete, que evoluiu para o DVD e que, por sua vez, passou para o Blu-Ray,
que deu espaço à pirataria (por ter custos altos e assim não atingir o público mais
popular) e aos ambientes digitais de assistência online – cenários que
“concorrem” com o cinema, que teve que ser redefinido nesse processo, para que
o consumo nos outros espaços (transformação nas formas de acesso) não
abalassem suas estruturas.
Apesar de as novas opções de assistência adquirirem espaço e relevância
no cenário cinematográfico, elas não conseguem esgotar a experiência de uma
sala de projeção. Entretanto, as salas de cinema de calçada perdem a concorrência
para os shoppings e entre 2000 e 2005 fecharam os últimos cinco grandes
cinemas de calçada de Porto Alegre: Baltimore54, Bristol, Cine Theatro Carlos
Gomes55, Cine Theatro Guarany e Cine Theatro Imperial.

4| Histórico da Casa de Cultura Mario Quintana
O Hotel Majestic, inaugurado em 1935 no prédio que antes fora uma
revendedora de veículos e que para se transformar em hotel foi acoplado ao
prédio ao lado por galerias que cruzam a Travessa Araújo Ribeiro (atualmente
denominada Travessa dos Cataventos)56, abrigou muitos escritores de renome,

problematizados sumariamente a partir de autores como Certeau, Maldonado, Silverstone, Sodré
e Verón.
54 Inaugurado em 1931, tinha capacidade inicialmente para 1.848 lugares. Em 1970 o Salão de
Festas com o qual o espaço contava é transformado em sala de cinema passando a se chamar mini
Baltimore e em 1975 Cinema Bristol (ver nota de rodapé 31). Em 1988 passou por reformas e
reabriu com quatro salas – a grande sala de 1.848 lugares transformou-se em três: Baltimore 1, 2
e 4, com 600, 264 e 138 lugares, respectivamente e a Baltimore 3 (anteriormente chamada Bristol)
com 184 lugares. Apesar da reformulação e abertura de novas salas perde a concorrência para os
shoppings, encerra funcionamento em 2000 e tem seu prédio demolido em 2003.
55 Fundado em 1923, tinha capacidade inicialmente para 2.000 lugares e posteriormente, quando
da sua decadência, para 699. Por ser um Cine Theatro, também contava com apresentações
artísticas. Em seus últimos anos de funcionamento, a sala mudou sua linha de exibição e passou
aos filmes pornográficos – teve sua primeira exibição do gênero em 1983, mas foi no final dos
anos 1980 que tornou-se o único gênero exibido na sala. Em 2000 passou a exibir apresentações
de “shows ao vivo de sexo explícito” (FARAON, 2010, p. 10), mas estas não alcançaram o público
esperado, apesar de ter aumentado a bilheteria. Hoje o espaço mantém a mesma fachada da época
do cinema, mas não é mais do ramo cinematográfico, tendo encerrado suas atividades em 2002.
56 Contava com 400 quartos, 310 banheiros, um salão de refeições para 600 pessoas e aposentos
especiais para famílias. (SILVA, 1992).
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tais como Erico Verissimo e Vianna Moog (INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO,
2006), mas o que lá viveu por mais tempo foi Mario Quintana, hóspede de 1968
a 1980. Neste ano, 1980, o Majestic é comprado pelo Banrisul, que dois anos mais
tarde vende a propriedade para o Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Em
1983, é tombado patrimônio histórico da cidade e, logo após, por meio da Lei
7.803 (de 08 de julho), é chamado Casa de Cultura Mario Quintana e incorporado
à Subsecretaria de Cultura do Estado. (INSTITUTO ESTADUAL DO LIVRO,
2006).
Somente 7 anos após, em setembro de 1990, é inaugurada a Casa de
Cultura Mario Quintana57, disponibilizando espaços58 relacionados às artes que
em seus nomes fazem homenagens a artistas e demais personagens importantes
no desenvolvimento cultural do Rio Grande do Sul59. Localizada num prédio que
se caracteriza pela grandiosidade aliada a um ambiente familiar (é uma
construção imponente, mas apresenta traços que remetem à introspecção do
estar em casa), a CCMQ está na zona central da cidade60, onde antes fluía toda a
cena cultural porto-alegrense e que, mesmo com a ascensão dos shoppings,
permanece sendo um polo cultural, com museus dividindo espaço com
comerciantes informais ao redor das praças.
No chamado Centro Histórico de Porto Alegre situam-se 5 museus
(Memorial do RS, Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa, Museu
de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli, Museu Júlio de Castilhos e Santander
Cultural), 2 centros culturais (Centro Cultural CEEE Érico Veríssimo e Centro
Cultural Usina do Gasômetro), 1 teatro61 (Theatro São Pedro), entre outros

A Casa de Cultura teve sua abertura simbólica em 1983, com o funcionamento de uma discoteca
e um cinema no local. Porém, só foi oficialmente inaugurada em 1990, após a finalização da
restauração, que havia sido iniciada em 1987.
58 Cinemateca Paulo Amorim, Teatro Bruno Kiefer, Teatro Carlos Carvalho, Acervo Elis Regina,
Biblioteca Erico Verissimo, Biblioteca Lucilia Minssen, Discoteca Pública Natho Henn, Espaço
Prof. Dionéia de Macedo Rüdiger, Jardim Lutzenberger, Espaço Romeu Grimaldi, Mezanino
(palco para apresentações), Laboratório fotográfico (no qual ocorrem oficinas de fotografia), 10
salas para oficinas e ensaios, sete espaços para exposições e cinco espaços comerciais (cafés e
lojas).
59 Dados retirados do site oficial da CCMQ. Disponível em: <http://www.ccmq.com.br/>. Acesso
em: 8 mai. 2014.
60 Mais especificamente na Rua da Praia, 736 – Centro.
61 Há mais de um teatro, entretante este é o único que não está inserido em outro espaço (centro
cultural).
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lugares de memória e vivência cultural, tais como as praças 62. Neste contexto, a
transformação do Majestic em Casa de Cultura aparece aliada à redescoberta do
centro como local de vivência e não apenas de passagem. Assim, atividades
surgem nos espaços da Casa e também nos arredores, aflorando a vida do centro
– uma vida com horários regulados, disponível geralmente até às 21h, mas ainda
assim mantendo a zona ativa. Seis instituições estão envolvidas no
funcionamento da CCMQ, cada qual com sua função e investimento. A primeira
a declarar apoio foi a Associação dos Amigos da Casa de Cultura Mario Quintana
(AACCMQ), criada em dezembro de 1984 a fim de lutar pela preservação e
restauração do espaço. Desde então suas ações visam a captação de recursos e
busca por apoio de patrocinadores tanto para a CCMQ, quanto para eventos
artísticos e culturais desenvolvidos em seus ambientes. A AACCMQ foi a primeira
entidade do tipo a iniciar funcionamento antes da abertura do espaço,
evidenciando a valorização do patrimônio pela população63.
Em termos de medidas legais e apoio cultural do Estado, a CCMQ conta
com a Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul. Em 2007, é criada a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Governo do
Estado do Rio Grande do Sul (SEINFRA), que passa a responder por questões
relativas às questões de Transportes e Energia, Minas e Comunicações e garante
o apoio às atividades da CCMQ. Outras organizações estatais que apoiam o espaço
são a Companhia Riograndense de Mineração (CRM), que é regida pela
SEINFRA, e a CORAG – Imprensa Oficial do Estado do Rio Grande do Sul64.
O patrocínio fica a cargo do Banco do Estado do Rio Grande do Sul
(Banrisul) 65, que arca com a maioria das despesas para o funcionamento da
CCMQ. Com o amparo financeiro do Banrisul, as atividades desenvolvidas nos
espaços da Casa são geralmente gratuitas ou de custo baixo, facilitando o acesso
da população. É uma iniciativa que garante que ações artísticas e culturais não

Levantamento realizado pela autora.
Dados
retirados
do
site
oficial
da
AACCMQ.
Disponível
em:
<http://www.aaccmq.com.br/site/>. Acesso em: 8 mai. 2014.
64 Dados retirados do site oficial da CCMQ. Disponível em: <http://www.ccmq.com.br/>. Acesso
em: 8 mai. 2014.
65 O Banrisul investe através de projeto aprovado pela Lei Rouanet em uma iniciativa do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul e da AACCMQ, R$ 8 milhões nas obras de revitalização da CCMQ.
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sejam restritas apenas a uma parcela do público, mas estejam ao alcance de várias
faixas. A Cinemateca Paulo Amorim se insere neste contexto e, devido ao apoio e
patrocínio das instituições já citadas neste item, apesar dos custos de exibição,
consegue oferecer um dos ingressos mais baratos da capital, variando entre cinco
e doze reais, o que colabora para tirar o cinema-arte de uma perspectiva elitista,
colocando-o em circulação.

5| A Cinemateca Paulo Amorim
A Cinemateca Paulo Amorim66 surgiu ainda em 1984, no início da CCMQ,
sob o nome de Cinema Mario Quintana – a esta época funcionavam apenas o
cinema e uma discoteca nas dependências da casa, que teve sua abertura em 1990
(ver item acima). O então subsecretário de Estado da Cultura, Paulo Amorim,
inovou ao dar a responsabilidade da programação da sala a outro que não o Setor
de Cinema e Fotografia do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa,
no caso o responsável era o Romeu Grimaldi67. As reformas no Majestic fizeram
as duas salas existentes à época – Paulo Amorim e Eduardo Hirtz – mudarem de
lugar. Apenas em 1995, com a abertura da terceira sala – Norberto Lubisco –, a
Cinemateca ganha a roupagem que conhecemos atualmente. As salas continuam
a situar-se no térreo, agora as duas primeiras uma em frente à outra na Travessa
dos Cataventos e a terceira na Rua da Praia, com ambientes familiares que
remetem aos cinemas de calçada.
A criação do espaço da Cinemateca, ainda antes da inauguração oficial da
CCMQ, veio em concomitância com a abertura da Discoteca Pública Natho Henn,
com fins de já começar as atividades culturais no espaço que antes sediava o
Majestic, como um compromisso para com o desenvolvimento da cultura da
capital. Dessa forma, como diretrizes do espaço desde as primeiras sessões estão
primar por produções independentes, filmografia não comercial e filmes do
Paulo Amorim foi homenageado no nome da Cinemateca quando do seu falecimento, em 1986,
assim sendo criada oficialmente a Cinemateca Paulo Amorim por meio de decreto publicado no
Diário Oficial do Estado.
67 Foi programador e conhecedor de cinema. Era responsável pela programação do Bristol, onde
começou a se destacar no circuito do cinema-arte. Foi diretor da Cinemateca até o seu
falecimento, em 1996.
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circuito comercial com traços de produção autoral e/ou de arte68. Assim, a faixa
de público que consome a oferta cultural das salas da Cinemateca Paulo Amorim
é de interessados por filmes que fujam do convencional que está disponível em
grande parte das salas situadas nos shopping centers.
Tal como os demais espaços da CCMQ, a Cinemateca homenageia
personalidades que tenham colaborado para o desenvolvimento cultural do Rio
Grande do Sul nos nomes de suas salas. A sala Paulo Amorim, como já explicitado
neste item, tem essa denominação graças ao jornalista e advogado que foi diretor
da Divisão de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura (SEC) do Rio Grande
do Sul69. Foi também o primeiro subsecretário de Cultura do Estado (de 1975 a
1979), responsável pelo Departamento de Assuntos Culturais da SEC, e criou uma
coordenadoria exclusiva para o Patrimônio Histórico e Cultural do Estado.
Eduardo Hirtz, que nomeia a segunda sala do espaço, foi cineasta, tendo dirigido
o primeiro filme de ficção do Estado. Foi ainda o criador do primeiro cine-jornal
do Estado, em 1912, além de ter sido sócio de muitos cinemas. A última sala é a
Norberto Lubisco, que foi um dos diretores de fotografia mais premiados no
Festival de Gramado70.

6| Considerações finais
A partir dos dados expostos ao longo desse artigo, percebem-se
especificidades na configuração da CCMQ e do lugar em que surge a Cinemateca
Paulo Amorim como um espaço de promoção e valoração das culturas, em
específico ao oferecer à sua audiência uma filmografia diversificada e reflexiva. A
contextualização realizada revela aspectos para entender o papel da Cinemateca
no contexto cinematográfico porto-alegrense ao retomar o estilo dos cinemas que
formaram parte do público cinéfilo da capital e também perceber as mudanças
nos espectadores. A partir desse movimento é possível pensar as possibilidades
Dados
retirados
do
blog
da
Cinemateca.
Disponível
em:
<http://cinematecapauloamorim.wordpress.com/>. Acesso em: 8 mai. 2014.
69 Essa Secretaria foi dividia em duas: Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul e Secretaria
de Estado da Cultura do Rio Grande do sul (esta responsável pela CCMQ).
70
Dados
retirados
do
blog
da
Cinemateca.
Disponível
em:
<http://cinematecapauloamorim.wordpress.com/>. Acesso em: 8 mai. 2014.
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de recepção ofertadas tanto por espaços alternativos de cinema quanto pelos
hegemônicos (cinemas de shoppings).
Para a minha pesquisa, as pistas adquiridas na contextualização de
elementos relevantes à problemática, no caso retomando os cinemas de calçada
de Porto Alegre, ajudam a traçar a ação do espaço e começar a entender a
formação do seu público, que ao invés de recorrer ao conforto dos shoppings opta
por salas com menos estrutura nas quais seus elementos constitutivos remontam
à lembrança dos primórdios do cinema.
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Tecendo conhecimentos no processo de construção
teórica de uma investigação: aproximações entre teoria
e empiria na pesquisa Coletivos Culturais e Espaço
Público Midiatizado

Paulo Júnior Melo da Luz
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS

1| Introdução
A aproximação entre a construção teórica de uma investigação e seu
fenômeno empírico, bem como a construção de conhecimento possibilitada por
esta relação, é o objetivo da reflexão empreendida neste artigo. Como bolsista de
Iniciação Cientifica integrante do projeto Coletivos culturais e espaço público
midiatizado: configurações de usos, apropriações e produções de mídias em
associações e grupos étnicos71 - pesquisa que busca entender o papel das mídias
na configuração de sujeitos marcados pela pertença a grupos de migração
contemporânea - participei das etapas exploratória, sistemática e teórica da
pesquisa.
Dentre as atividades por mim realizadas, estavam a coleta de materiais
bibliográficos nos buscadores eletrônicos, a exploração e a descrição de partes do
ambiente digital do grupo Consejo Consultivo Uruguayo Vale dos Sinos y Sierra
(CCU-VS), nosso objeto de referência empírico, que produz conteúdo e divulga
suas demandas através de uma página do Yahoo! Grupos72. Além disso, também
71 Investigação coordenada pela Profa. Dra. Jiani Adriana Bonin, do Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Comunicação (PPGCC), na Universidade do Vale do Rio dos Sinos.
72
Link
para
a
página
do
CCU-VS
no
Yahoo!
Grupos:
https://br.groups.yahoo.com/neo/groups/ccu-vs/conversations/topics/1983. Esse Grupo é um
espaço midiático que oferece representatividade ao coletivo. Na plataforma, compartilham
boletins de notícias, mensagens internas, divulgam eventos voltados à cultura uruguaia e
socializam imagens de seu país de origem, bem como das atividades nas quais o CCU-VS está
envolvido.
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fiz a leitura de textos teóricos relativos à pesquisa, aproximando este material
com a história da diáspora e vivência em grupo do coletivo estudado, o CCU-VS.
Neste texto, privilegio a reflexão sobre alguns conceitos e suas vinculações
com o campo empírico investigado. Para isso, penso sobre os conceitos de
cidadania comunicativa (CAMACHO AZURDUY, 2004; MATA, 2006; MONJE,
2009), cidadania cultural (MATA, 1999; CORTINA, 2005; MARTÍN BARBERO,
2004; GARCÍA CANCLINI, 1998) e identidades culturais (MARTÍN BARBERO,
2004; HALL, 1999; ORTIZ, 1996), buscando relacioná-los com o processo de
trabalho que desenvolvi na pesquisa, indicando como este culminou para meu
entendimento da teoria trabalhada. Também tratarei das experiências que a
Iniciação Científica possibilitou para minha formação como pesquisador e o
embasamento fornecido por esta para compreender dimensões metodológicas de
pesquisa no campo da comunicação.
Primeiramente, parto da explicação de como a teoria é apresentada no
projeto e do que se trata a pesquisa. Depois, realizo uma breve explanação do
contexto selecionado para estudo neste artigo e como foi desenvolvida a etapa
teórica da pesquisa. Por fim, estabelecerei a relação entre os conceitos teóricos
acima citados e a observação empírica no grupo CCU-VS, a fim de esclarecer os
passos tomados nessa investigação. Trago também reflexões acerca dessa
caminhada como iniciante em pesquisa e os processos aprendidos e apreendidos
durante a imersão nessa investigação.

2| A pesquisa e seu contexto empírico
O Consejo Consultivo Uruguayo Vale dos Sinos y Sierra (CCU-VS) é
apresentado como um coletivo de migrantes que mobiliza os sujeitos integrantes
a atuarem como cidadãos, a fim de debater questões políticas e sociais do país de
origem mesmo residindo em outro Estado. Em uma análise pela perspectiva
cidadã, cultural e identitária dos sujeitos, tanto individuais como do grupo, fazse necessário entender conceitos que fundamentam uma pesquisa preocupada
em contribuir para o processo de desenvolvimento do pensamento que integra a
comunicação no contexto da cidadania.
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Para compreender esse fenômeno, delineio alguns conceitos trabalhados
após a coleta de textos na pesquisa bibliográfica para fundamentar a pesquisa
Coletivos culturais e espaço público midiatizado. Com o intuito de desenvolver
as ideias já trabalhadas nesse processo investigativo como bolsista de Iniciação
Científica, trago aqui percepções acerca dos conceitos de identidade cultural,
cidadania cultural e cidadania comunicativa e como estabeleço algumas
conexões com o desenvolvimento da pesquisa da qual fiz parte.
Partindo das minhas experiências na etapa de pesquisa bibliográfica da
pesquisa Coletivos culturais e espaço público midiatizado, participei no processo
de contextualização e de teorização. Essas etapas foram desenvolvidas a partir do
material selecionado através de uma pesquisa por bibliografia em buscadores
eletrônicos específicos73 e textos pré-selecionados pela coordenadora do projeto,
a Profa. Dra. Jiani Adriana Bonin.
A compreensão da teoria foi um dos primeiros passos para a imersão.
Participando como ouvinte da disciplina Mídia, Cidadania e Identidades
Culturais74, pude aprofundar conhecimentos previamente adquiridos e
aprimorar minha capacidade de raciocínio investigativo, bem como dialogar com
outros pesquisadores a fim de construir um novo repertório de pesquisa. A partir
da experiência nestas etapas parto, então, para a aproximação dos conceitos
teóricos trabalhados com o objeto empírico da pesquisa.

3| Identidade Cultural
Ancorado nos trabalhos de Hall (1999) e Ortiz (1996), entendo a
identidade cultural como uma construção simbólica, cujos vínculos históricos se
dão na relação com as alteridades. A identidade é um sistema de representação
73 Como parte deste processo da pesquisa, escrevi meu primeiro artigo acadêmico. Sob o título
“Pesquisa bibliográfica no cenário dos buscadores eletrônicos: experiências e reflexões”, o texto
está no prelo, já tendo sido aceito para publicação. Para essa investigação específica, foram
utilizadas as bases de dados Capes, Compós, Intercom, Scielo, Clacso, Redalyc, Univerciência e
Google Acadêmico.
74 A disciplina foi ministrada no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) pela coordenadora deste projeto.
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cultural, que compõe o conjunto de significações que definem o “ser”. Hall (1999)
trata em seu texto sobre a questão da identidade em tempos de globalização, que
o ritmo e a velocidade das mudanças na modernidade acabam por afetar as
interconexões globais, sociais e culturais das sociedades e de seus sujeitos. Dessa
forma, relações que se davam apenas no contexto local, da co-presença, passam
a extrapolar o espaço físico e acontecer em outras dimensões.
No caso do CCU-VS, os membros são originários de uma cultura cuja
tendência é sair do país de origem (Uruguai) para estabelecer-se em outros locais;
essa característica cultural está presente antes mesmo da constituição do Estadonação uruguaio. (SOSA, 2009). Ou seja, o processo histórico que constituiu a
trajetória da Pátria Mãe marca também a trajetória dos membros do Consejo e
acaba por interferir nas suas escolhas e decisões de vida, bem como nos processos
políticos e sociais que os afetam. A globalização acaba por tornar ainda mais forte
essa característica cultural, contribuindo para a constituição identitária desses
sujeitos, uma vez que, com o surgimento de novas tecnologias (principalmente de
comunicação), os processos de identificação são mais provisórios, problemáticos
e instáveis. Ortiz (1996) reflete sobre como essas transformações tecnológicas
globalizam os sujeitos em um novo “mundo-mundo”:

A velocidade das técnicas leva a uma unificação do espaço, fazendo com
que os lugares se globalizem. Cada local, não importa onde se encontre,
revela o mundo, já que os pontos desta malha abrangente são
susceptíveis de intercomunicação. Neste sentido o mundo teria se
tornado menor, mais denso, manifestando sua imanência em “todos os
lugares”. (ORTIZ, 1996, p. 106).

O CCU-VS, como coletivo, proporciona um ambiente sociocultural que
permite vivências e o debate de questões constitutivas das identidades dos
membros. A internet, as mídias e a vida em grupo tornam as experiências de cada
membro uma parte de quem eles são e como são vistos. Dessa forma, é preciso
vincular o meio histórico, político e social, bem como o momento vivido para
descobrir como o meio digital e outras mídias participam da constituição do
grupo e se as apropriações realizadas apresentam um viés cidadão tanto na vida
individual como coletiva desses sujeitos.
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4| Cidadania Cultural
Mata (1999) reflete como uma cidadania cultural pode ser pensada para a
comunicação. Para ela, os meios comunicativos e midiáticos possibilitam uma
integração das culturas dentro da esfera pública, onde acontecem os debates,
visibilização e reconhecimento dos sujeitos. O Consejo Consultivo Uruguayo
Vale dos Sinos y Sierra, como lugar de debates com posições diferenciadas,
possibilita um contato intercultural entre seus membros, uma vez que tem uma
filosofia colaborativa nos vínculos que estabelece. Sendo toda identidade cultural
plural e diversa, o campo da comunicação abre espaço para a cidadania no
momento em que promove a convivência associativa, diálogos interculturais e
pensa as transformações da cultura de modo a integrar a sociedade e aspectos
humanos (além dos políticos e econômicos) para fomentar a vida em
comunidade.
Dentro do CCU-VS, é bastante perceptível o que conhecemos por
desterritorialização e reterritorialização, conceitos trabalhados por García
Canclini (1998) que são tratados como processos de compartilhamento de um
pouco da própria cultura para outro lugar. Dentro do Consejo, há espaço para
além do diálogo e debates sociopolíticos – a vida em comunidade, afetiva e
humana tem vez nos encontros de confraternização e de celebração da cultura
uruguaia. Esse vínculo com as tradições em um momento de integração retoma o
proposto por Cortina (2005) ao discutir o comunitarismo.

As adesões [dos indivíduos a uma sociedade estável, em comunidade]
raramente são suscitadas com teorias racionais, e precisam antes apelar
para laços ancestrais de pertença, para essas raízes históricas e
tradicionais que constituem a outra face da alma. [...] A identidade das
pessoas conta em nossos dias e em nossas sociedades com um
componente irrenunciável, a igualdade de todos os cidadãos em
dignidade; mas conta também com esses elementos específicos de cada
indivíduo e de cada comunidade étnica, religiosa ou nacional às quais
pertencem, e que são os que lhes propõem formas de vida boa.
(CORTINA, 2005, p. 25).

Deste modo, Cortina (2005) ainda reforça o direito à diferença cultural e
ao reconhecimento público dessa cidadania. Os sujeitos precisam desvincular sua
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visibilidade do exótico, de aspectos que descentralizem sua diferença e a
estereotipam. Da mesma forma, Martín Barbero (2004) defende que as culturas
precisam ser levadas em conta (direitos à educação e organização coletiva, por
exemplo) e que os meios implicam na visibilização da luta por reconhecimento.
Para o CCU-VS, os meios são componentes dessa luta por reconhecimento.
A página no Yahoo! Grupos permite, de certa forma, a visibilização de aspectos
da identidade e da cultura do grupo. Além disso, no que toca aos encontros
presenciais, há uma demanda pela inserção no cotidiano que, para os migrantes,
é dificultada pela burocracia em conseguir documentação e estabelecer
articulações sociais. Para que haja sobrevivência da cultura, é preciso estabelecer
uma entrada para o reconhecimento que, conforme Mata (1999) é o que configura
o “ser cidadão”.

5| Cidadania Comunicativa
Ainda em construção, o conceito de cidadania comunicativa pensa
estratégias de participação política da sociedade com vistas distintas para o
espaço midiático. É preciso entender o caráter configurador de práticas e
produções de sentido da mídia a fim de perceber o sujeito público constituído por
ela. Os integrantes do CCU-VS, ao manterem um espaço digital de discussão de
suas demandas, práticas e projetos, estabelecem uma dimensão de aparecimento
como sujeitos que requerem ações no espaço público. Dessa forma, a cidadania
se vincula à comunicação - mas não apenas a ela - para reconhecer e exercer o
direito desses cidadãos.

Las regulaciones comunicativas vigentes en una sociedad determinada,
las lógicas informativas predominantes, los recursos tecnológicos
disponibles para diferentes sectores sociales, las modalidades de
organización social y política deben ser tenidas en cuenta como
condiciones objetivas para el ejercicio de la ciudadanía comunicativa.
Pero existen múltiples condiciones subjetivas que deberemos
interrogar a fin de no simplificar nuestros análisis. Los modos de
imaginarse como sujetos de derecho propios de diferentes individuos y
colectivos sociales, sus maneras de vincularse con quienes detentan la
legalidad y legitimidad social para expresarse y producir normas al
respecto, las representaciones hegemónicas y contra hegemónicas
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acerca de lo que significa comunicarse y comunicar hoy, en sociedades
mediatizadas, las expectativas depositadas en las instituciones, los
medios, las propias fuerzas expresivas, son dimensiones ineludibles
para comprehender hasta dónde y en qué condiciones la indefensión o
la impotencia de los públicos es una condición irreversible o no para
reivindicar el derecho a informarse, a expresarse, a ampliar el espacio
público con múltiples palabras. (MATA, 2006, p. 14).

Como sujeitos migrantes, com culturas que tem especificidades, formas
próprias de expressão e modelos de se ver, o CCU-VS não é apenas um coletivo
com vistas a se fazer presente na esfera midiática para buscar a validação de seus
direitos. Porém, também compartilha aspectos relativos ao seu país em um
espaço que está à disposição do público através da internet.
Não é simples entender a dimensão do campo da cidadania comunicativa
nesse contexto. Monje et al. (2009, p.4) trata do conceito como sendo "[...] el
reconocimiento de la capacidad de ser sujeto de derecho y demanda en el terreno
de la comunicación pública, y el ejercicio de ese derecho”.
Dessa forma, é necessário que se compreenda o papel das mídias para
exercício efetivo da cidadania. Pensar de que forma se pode participar
politicamente e requerer direitos através da web ou como é possível ser ativo nos
meios atuais de comunicação, no sentido de ser sujeito de direito e representado
digitalmente, são alguns dos possíveis questionamentos a se fazer no caso da
pesquisa Coletivos culturais e espaço público midiatizado. O papel que o CCUVS assume ao atuar no espaço público é de fundamental compreensão para que
se percebam as nuances de cidadania comunicativa em nosso campo e, assim,
estabelecer modelos de atividade, mobilização e representação dentro do
ambiente digital.
Conforme Camacho Azurduy (2004), a ação dos sujeitos muda situações
restritivas. A reivindicação de um reconhecimento e de direitos no espaço
público, que é um local de visibilização de práticas, particularidades e demandas,
permite uma potencialização da busca pela cidadania. Estar se fazendo visível
como sujeito de demandas mobiliza processos de conquista e o exercício da
capacidade do sujeito de ser reconhecido através da informação.
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Com um caráter configurador, a mídia é dimensão constitutiva ao cultural
e espaço de reivindicação cidadã. (MATA, 2006). Assim, as práticas
comunicativas no âmbito interno de gestão do CCU-VS, em suas discussões, nos
processos de produção midiática e a forma como se vinculam aos meios
comunicando e/ou criticando é o que configura uma possibilidade de exercício da
cidadania comunicativa.

6| Considerações Finais
A história de um sujeito social molda também a sua identidade. A cultura
é o traço não biológico que determina seu lugar no mundo e o modo como ele
quer e/ou acredita ser visto. A cidadania é consequência das ações, tanto
individuais quanto coletivas, de seres que buscam um papel, o exercício de
direitos e deveres frente à sociedade.
Após refletir sobre os conceitos de identidade cultural, cidadania cultural
e cidadania comunicativa, em relação com o Consejo Consultivo Uruguayo Vale
dos Sinos y Sierra, se fizeram possíveis outras formas de entender os
pensamentos teóricos propostos pelos autores utilizados, em conjunto com a
aproximação do fenômeno empírico.
Primeiramente, passo a ver que a identidade cultural é muito mais que
uma parte da vida do sujeito, ela é configurada por sua história, trajetória,
práticas e pensamentos. Ser diferente, complexo e singular torna difícil
determinar quem é o quê, impossível estabelecer um padrão de ser. O modo como
se é visto socialmente é resultado de ações e pensamentos expressos e, portanto,
é essa manifestação própria que constrói a identidade cultural dos sujeitos, além
de outros fatores. Os uruguaios são o que percebemos também por sua história,
seus costumes e seu modo de se fazer presente socialmente.
A cultura e a cidadania se atravessam também em relação à identidade
desses sujeitos, em como eles agem na vida em grupo e o que demandam para a
convivência e o bem comum. Seus gostos, tradições e os processos de interação
que ocorrem dentro de seu espaço de socialização mostram como eles buscam
alcançar suas conquistas políticas, sociais e econômicas e, assim, como a
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cidadania cultural vai sendo construída dentro de seus ambientes de
sociabilidade.
Por fim, o campo da comunicação é, dentre outros processos e finalidades,
instrumento de visibilização das culturas, de suas singularidades, complexidades
e contradições. Espaço de movimento, ação política, de requerer um
reconhecimento de direitos e deveres, como sendo um ser do mundo.
Minha formação como iniciante em pesquisa começou com uma trajetória
de imersão em conceitos teóricos densos que dialogavam com a pesquisa da qual
faço parte. Entretanto, o estudo não foi abalado pela complexidade do trabalho.
Ao contrário, o desafio teórico me permitiu trabalhar os conceitos de modo a
ajudar a constituir e entender o fenômeno investigado.
Como integrante do Grupo de Pesquisa Processocom (Processos
comunicacionais: epistemologia, midiatização, mediações e recepção), também
fui introduzido a uma dimensão de entendimento mais aprofundada, dialogando
com outros pesquisadores e estudando textos metodológicos que ampliaram
percepções sobre questões da comunicação social.
O contato com o campo acadêmico, a exploração do fenômeno empírico e
aproximação com o objeto de estudo dimensionam a complexidade da pesquisa
no projeto Coletivos culturais e espaço público midiatizado de modo que eu,
como estudante de graduação, também me sinta inserido numa investigação
comprometida socialmente e preocupada em promover a cidadania na área da
comunicação.
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Cidadania comunicacional na América Latina: uma
observação sobre abordagem, forma e conteúdo das
páginas na web TVE, teleSUR e Canal Encuentro

Renata Cardoso de Almeida
Alberto Efendy Maldonado
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS

1| Introdução
Este texto aborda questões relativas à cidadania comunicativa, buscando
refletir sobre novas formas de se fazer comunicação na América Latina. A partir
dos objetos midiáticos pesquisados, visa oferecer um panorama inicial a respeito
de como um meio de comunicação pode ser inovador em suas práticas e oferecer
conteúdos de maneira cidadã e consciente.
No decorrer deste trabalho serão problematizadas as páginas TVE (RS), do
Brasil, teleSUR, da Venezuela e Canal Encuentro, da Argentina. Cabe salientar
que as observações feitas tratam, principalmente, das facilidades, ou não, de
acesso a esses meios digitais, e, também, de algumas produções destaque, que
servirão para embasar as discussões sobre expressões críticas relevantes em
cidadania comunicativa. O texto mostra parte da primeira etapa de uma pesquisa
mais abrangente, que tem como objetivo destacar “Expressões críticas relevantes
na produção multimídia na América Latina”. Para abordar a questão da cidadania
e estruturar as discussões, há nas páginas que se seguem, diálogos com alguns
autores que tratam dos temas propostos.
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2| Cidadania: um compromisso de todos
A cidadania é um valor com diversas facetas. Constitui-se nos mais
diversos âmbitos da vida humana e apresenta-se sob variadas formas. Dentre as
principais definições que o conceito de cidadania pode apresentar Cortina (2001,
p. 36) explicita,
A sociabilidade é a capacidade de convivência, mas também de
participar da construção de uma sociedade justa, na qual os cidadãos
possam desenvolver suas qualidades e adquirir virtudes. Por isso, quem
se restringe a seus assuntos privados acaba perdendo não só sua
cidadania real, mas também sua humanidade.

Ser de fato cidadão implica um sentimento de pertença a uma coletividade.
A cidadania é coletiva, igualitária. A sociedade civil é a escola da cidadania, uma
vez que é nela que se aprende a participar e se interessar pelas questões públicas,
como educação, por exemplo. Participar ativamente de uma comunidade exige
mais que questões políticas e jurídicas, como destaca Maldonado (2011, p. 3), “O
processo de reconstrução do conceito de cidadania torna necessária a subversão
da noção de cidadania liberal que vai reduzir o conceito aos marcos da vida
jurídica política, burguesa, moderna, capitalista”.
A cidadania envolve respeito pelos sujeitos e pela comunidade, pressupõe
o esforço de cada um para doar-se pelos ideais universalizáveis. O cidadão é
aquele que age na coletividade com a qual mantém laços de pertença, e se esforça
para sua manutenção e sucesso, por vezes, assumindo responsabilidades para
suprir algumas das demandas nas quais o Estado é insuficiente, como o
acolhimento e apoio a moradores de rua.
Entre as várias perspectivas que o conceito de cidadania pode adquirir,
iremos trabalhar a definição pelo prisma da comunicação, que mantém uma
significativa relação com a educação e a cultura dos povos. A cidadania
comunicativa requer a participação do cidadão nas práticas comunicativas, o
respeito pelo seu espaço nas mídias e principalmente o respeito pelo seu relato.
Trata-se de utilizar o ambiente comunicativo para ampliar as demandas vindas
de todos os setores sociais. Trata-se do direito de ser escutado, de produzir
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comunicação, de decidir sobre os modelos de comunicação que precisa ter a
sociedade na qual se vive.
Nota-se na sociedade brasileira e nas sociedades latino-americanas a
urgente necessidade de um fazer jornalístico mais compromissado com o público,
que, além de transbordar informações, contextualize seus produtos no tempo e
na formação social; e ofereça assim aos sujeitos comunicantes, os subsídios
necessários para a compreensão dos conteúdos trabalhados. É preciso, pois,
fomentar o esclarecimento e a educação dos povos para que se tornem membros
de uma comunidade crítica e problematizadora, através de uma mídia também
crítica e cidadã. Faxina (2012, p. 47) traz uma questão central a este debate, “No
entanto o desafio que se apresenta hoje ao jornalismo é como ele constrói
conhecimento, ou seja, é sobre a sua função social”.

3| Sobre Configurações de cidadania comunicativa e cultura de
integração transformadora na América Latina
Com o objetivo de encontrar meios de comunicação que correspondessem
aos critérios a que esta investigação se propõe, foram pesquisadas páginas de
diversas organizações transmissoras de informação. Os critérios desta busca
foram: 1º Abordar questões sobre América Latina; 2º Ter uma configuração
cidadã (temas retratados, modo de abordagem e a facilidade no acesso); 3º Dar
preferência a assuntos educativos. Com estes parâmetros, a pesquisa chegou a
três objetos de referência: Canal Encuentro, da Argentina, teleSUR, da
Venezuela, e TVE-RS, do Brasil.
Essa investigação se propõe, mesmo que de maneira inicial, a oferecer
esclarecimentos acerca da importância e das características de uma mídia cidadã,
e a relevância desse tipo de mídias para a integração entre os povos latinoamericanos. É recorrente nas programações dos meios selecionados a promoção
da cooperação entre nações vizinhas, e o fomento do conhecimento da
diversidade cultural dos povos latino-americanos. Desvendou-se assim que a
aceitação do diferente é também a afirmação da própria cultura, uma forma de
identificar-se a si mesmo, e de promover a cidadania.
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Para afinar a pesquisa observou-se o modo de retratar o público
(população do país ao qual pertence a plataforma), assim como os demais
públicos; examinou-se a quantidade e qualidade de programas; verificou-se a
facilidade para entender, para fazer download e para interagir com a
programação; esse conjunto de fatores, também foram decisivos para a
identificação do que foi considerado como uma mídia cidadã.
Cortina (2001, p.140) aborda a questão,

Certamente, se a cidadania deve ser um vínculo de união entre grupos,
pluralista e diferenciada, e no que diz respeito a sociedades nas quais
convivem culturas distintas uma cidadania multicultural, capaz de
tolerar, respeitar ou integrar as diferentes culturas de uma comunidade
política de tal modo que seus membros se sintam ‘cidadãos de primeira
classe’.

Na perspectiva da comunicação cidadã, interessa identificar os
conhecimentos aglutinadores, que fortalecem as culturas e contribuem para a
educação, garantindo espaço para os discursos e demandas dos sujeitos
comunicantes da América Latina. Foca-se neste trabalho as mídias que
promovem a integração entre os países da região – aqueles que, mesmo tão
próximos, com histórias, trajetórias, reivindicações e necessidades tão
semelhantes, não se reconhecem como integrantes de um mesmo conjunto,
heterogêneo e rico, localizados em uma suposta periferia econômica, cultural e
científica. (FURTADO, 2012; SAID, 1990). A análise comunicacional a seguir
procurará, então, destacar formas inovadoras de se fazer comunicação cidadã na
América Latina.
Após realizar a Pesquisa Exploratória (pesquisa em diversos sites, portais,
blogs de meios de comunicação da América Latina, com o objetivo de definir o
objeto de referência), investigação bibliográfica (leitura reflexiva de autores
relevantes e produção de fichas de estudo) e pesquisa comunicativa digital
(pesquisa específica e em profundidade para construção objeto empírico), foi
constatada a necessidade de encontrar meios de comunicação que se
diferenciassem dos modelos comerciais preponderantes, tanto na sua concepção
comunicativa quanto nas suas linguagens, estratégias, culturas, estruturações e
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realizações; e, que desse modo, expressassem “Configurações de cidadania
comunicacional e cultura de integração transformadora na América Latina”. A
partir

desses

procedimentos

investigativos,

foram

selecionados

três

problemas/objeto de referência: a página web da TVE do Rio Grande do Sul, do
Brasil; o portal digital do Canal Encuentro, da Argentina; e o portal da teleSUR,
com sede central na Venezuela, todos eles estatais.
O estudo foi iniciado com a TVE/RS, que foi inaugurada em 1974 e atua de
acordo com os princípios éticos definidos pela Associação Brasileira de Emissoras
Públicas, Educativas e Culturais (Abepec). “Esses princípios regem, em resumo,
a defesa da TV pública em sua integridade, de ação independente, plural e que
valorize a criatividade e a inovação na produção de programas educativos e
culturais75”. O site da TVE/RS tem um layout colorido, possui um espaço superior
no

qual

ficam

evidenciados

programas

em

destaque.

Abaixo

estão

disponibilizados, alinhados na horizontal, vídeos de três programas para assistir
imediatamente. Neste mesmo ambiente inicial (abaixo dessa faixa horizontal)
também estão imagens de divulgação de alguns programas. Ao clicar em um
banner é possível visualizar a sinopse do programa, inclusive os responsáveis por
sua produção, notícias, fotos e vídeos. Porém os vídeos estão hospedados no
YouTube76 não oferecendo uma maneira rápida de baixar os vídeos. Abaixo dos
banners dos programas os conteúdos estão segmentados em abas (Inicio;
Programas; Programação e Institucional). Na parte inferior da aba “Programas”
é possível encontrar um formulário para que o espectador envie comentários.
Na página inicial, é possível observar notícias sobre a emissora de TV,
informações sobre os programas, e a respeito da instituição, além dos materiais
postados pela TVE/RS no Twitter77. Na parte lateral do site (ao lado dos banners
e abaixo do player), há um espaço para publicidade (institucional ou não).
Também na lateral, há um informe sobre qual atração está sendo apresentada no
momento. Porém, não é possível visualizar programas ao vivo, os materiais são
colocados posteriormente na conta da emissora no YouTube e no site. Há também
Informação obtida na homepage institucional da TVE. Disponível em http://www.tve.com.br.
Acesso em 11 ago.2015.
76 Os vídeos podem ser acessados pelo link: <www.youtube.com/user/tvepublicars>.
77 @tve_publica_rs
75
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um link que direciona o internauta para o site da FM Cultura (emissora de rádio
da mesma fundação que mantém a TVE/RS) e uma imagem explicativa sobre
como sintonizar a TVE/RS. Na parte inferior há um espaço para notícias e três
colunas com as mesmas informações já trazidas nas “abas” que são: Programas;
Relacionados; Institucional.
A TVE/RS, assim como seu site, vem passando por mudanças
significativas. A grade da programação apresentou recentes alterações, incluindo
programas como o Mídia em Debate, que aborda assuntos como o papel da mídia
para a criação de estereótipos, por exemplo. A respeito da integração no
continente americano, a estatal traz em sua grade um conjunto de documentários
intitulado: “Os latino-americanos”, que foi produzida pela TAL TV em parceria
com produtores e diretores independentes “[...] com o objetivo de estabelecer um
panorama dos elementos que nos distinguem e ao mesmo tempo nos identificam
como latino-americanos”78. A exibição destes documentários é uma mudança na
televisão do Rio Grande do Sul, pois com raras exceções a programação das
demais emissoras veicula algum tipo de material de conteúdo latino-americano
que promova a integração e o conhecimento das nações vizinhas. Na plataforma
não encontramos mais de um programa que abordasse de maneira complexa a
integração latino-americana. As produções educativas do canal muitas vezes não
se mostram atraentes ou são muito infantilizadas. Não temos a possibilidade,
neste meio, de baixar as produções, por exemplo, e muitos dos programas não
estão disponíveis inteiramente na internet. Estes aspectos demonstram o quanto
ainda temos, no Rio Grande do Sul, dificuldades em relação a cidadania
comunicativa.
Do Sul da América Latina voltamos nosso olhar para o norte geográfico do
continente. Em Caracas, na Venezuela, está a sede da TeleSur, “[...] um multimeio
de comunicação latino americano de vocação social, orientado a liderar e
promover o processo de união dos povos do sul da América Latina”79. Este é o
único dos meios observados que tem seu financiamento estatal dividido entre
Informações obtidas através do site da TAL. Disponível em: <http://tal.tv/ >. Acesso em: 15
jun.2014.
79 Informações obtidas através do site da teleSUR. Disponível em:< http://www.telesurtv.net/>
Acesso em: 15 de fev. 2014
78
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mais de um país (compartilham o custeio do canal: Venezuela; Argentina; Cuba;
Uruguai; Bolívia; Nicarágua e Equador).
O portal da teleSUR é um multimeio noticioso, com informações
atualizadas do noticiário nacional e internacional focado principalmente em
questões políticas. Há nele um cabeçalho que tem como cor de fundo uma
transição entre o azul e o vermelho. Neste espaço fica o logo do canal, um “botão”,
para ver a programação ao vivo (o programa que está sendo transmitido também
é informado neste espaço). Ao lado dessas informações, em tipografia maior está
a data e o nome do canal, e destaca o sufixo “SUR”, termo que neste contexto tem
um significado muito mais amplo que a orientação geográfica, trata-se de um
“conceito geopolítico que promove a luta dos povos pela paz, autodeterminação,
respeito pelos Direitos Humanos e pela Justiça Social”. (teleSUR, 2015). Nesse
ambiente também são oferecidas opções para “logar” no Facebook e no Twitter e
uma caixa de busca. Abaixo desses ícones, e ainda no cabeçalho, estão
distribuídas horizontalmente as seguintes opções: Noticias; Videos; Multimedia;
Opinión; Blogs; Únete, Soy Reportero; Programas. Ao lado desses itens está
(discretamente colocada) a opção para a versão em inglês.
Abaixo desse cabeçalho, está uma faixa, a Agenda teleSUR, também na
horizontal que traz os links: Sempre a la Unasur; Rusia y America Latina; Canal
de Panamá; !88 años Fidel! Ao lado desta agenda está um botão para
cadastramento de e-mail. Descendo a barra de rolagem há a manchete do site. Ao
lado (a direita) e em menor proporção estão os ícones das mídias sócias do
multimeio: Facebook, Twitter, Google+, Intagram, Pinterest e Youtube. Ao lado
da manchete (também ao lado direito) estão as “Últimas Notícias”, uma coluna
horizontal (que tem o mesmo tamanho, em altura da manchete) de três
fotolegendas, pelas quais, ao clicar, o internauta é direcionado para as respectivas
notícias.
Abaixo dos itens já descritos há uma seção vertical denominada “América
Latina”. Nesta seção, as informações também são expostas em formato de foto
legenda (que contém um link para notícia ampliada). Neste seguimento há seis
notícias sobre assuntos variados de diversos países da América Latina. Lado a
lado estão dispostos os conteúdos “Blogueros” e “Recomendamos” três notícias
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situadas de maneira vertical. Abaixo está a seção destinada as notícias
internacionais (fatos que não aconteceram na América Latina) também montadas
no formato de fotolegendas; no total de seis notícias Ao continuar a observação
do portal de maneira vertical temos a editoria “Opinión” (chamada para três
artigos de opinião dispostos verticalmente com foto). Ao lado está a seção “En
imágenes”, na qual cinco notícias “passam” horizontalmente, contanto fatos mais
através de fotos do que de textos. Nessa seção os textos são bastante curtos e há
galerias de imagens para as notícias (o que não há nas notícias das demais
editorias). Abaixo está um banner horizontal que indica as redes sócias do canal.
Descendo a barra de rolagem encontramos duas seções: “Historias” e “Especiales
web”, lado a lado, cada uma possui quatro fotolegendas. A editoria “Histórias”
traz notícias que não privilegiam necessariamente o aspecto temporal dos fatos,
mas sim histórias, factuais, pitorescas ou não, sobre política, economia,
populações e outros temas variados.
Abaixo está a seção “Voces” destinada a dar espaço para que os
espectadores sejam também coautores dos conteúdos veiculados. Em duas
colunas horizontais estão programas do “Soy reportero”, iniciativa na qual os
internautas são os responsáveis pela produção das matérias. Ao lado está a seção
“Foros” na qual o público é convidado a responder questões sobre temas como a
legalização da maconha no continente.
Abaixo, um banner que convida o internauta a seguir teleSUR no
“Dailymotion”, uma rede social para compartilhamentos de vídeos. Destacam-se
nesse ambiente os conteúdos em inglês, o que é importante para contribuir para
a integração da América Latina com países de todo o planeta, na medida em que
a língua inglesa amplia as possibilidades de comunicação em vários continentes.
Em sentido vertical, temos a seção “Deportes”, que tem dez fotos, que “passam”
horizontalmente de duas em duas na capa do site. Abaixo estão distribuídas
horizontalmente as opções “Futbol”, “Beisbol”, “Basket” “Futbol Americano”,
“Automovilismo” e “Tenis”. Dentro dessas opções é possível escolher uma
competição de interesse, no caso do futebol, por exemplo, há as seguintes
alternativas: “Champions”, Brasileirão, Libertadores, “España”, “Primera”,
“Sudamericana”, UEFA. Abaixo, ocupando a extensão dos menus antes citados,
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está a barra “Torneos” uma maneira mais fácil de acessar aos campeonatos de
futebol. Com esse menu é possível obter informações dos seguintes torneios:
Copa Libertadores, “Copa Sudamericana”, “Liga de Argentina”, “Liga de Brasil”,
Liga de España”, “UEFA Champions League”, “UEFA Europa League”. Após
escolher o campeonato, o público tem a possibilidade de visualizar as seguintes
opções: “Resultados”, “Posiciones” e “Goleadores”.
Para completar a observação do portal identifica-se uma barra larga na
qual há as opções: Sobre teleSur; Acerca teleSUR; Contactos; Equipo Empleos;
Terminos de uso; Aplicaciones; Cobertura satelital; RSS; Contratación pública;
Canales; Latinoamérica; Vuelta al mundo; Deportes; Cultura; Opinión
Programación; Servicios; Multimedia; Blog Únete; Videos; TV en vivo. Ao lado
há uma caixa para o sujeito ou sujeita comunicante inserir seu e-mail para receber
as notícias do portal.
No teleSUR as notícias são veiculadas com texto e foto, porém há diversas
reportagens, programas, documentários e especiais em forma de vídeo, além de
infográficos. As produções de notícias, que ocupam a capa do site, e são ancoradas
no critério de noticiabilidade, de novidade, e de relevância política, geralmente,
não possuem vídeos.
As entrevistas, programas e reportagens obedecem (em seu formato, mas
não no conteúdo) o padrão jornalístico mais comum (apresentador ou
apresentadora, geralmente em pé, em contato com repórteres nos locais dos
acontecimentos). Os temas repercutidos nesse multimeio são, em sua maioria, de
ordem política e econômica. Há também coberturas em tempo real de eventos,
como a 69ª Assembleia Geral das Nações Unidas. Na seção vídeos, é possível ter
acesso facilmente a materiais divididos em hoje, ontem, última semana, último
mês e todos, o que facilita o alcance dos vídeos. É possível baixar a maioria das
produções desses segmentos.
Os documentários explicitam ainda mais o direcionamento político
transformador do meio. Não é possível baixar os conteúdos dessa seção. Há ainda
especiais que têm as mesmas temáticas dos documentários, porém com menor
tempo de duração e uma produção mais simples. Há também seriados, que
tratam do tema da alimentação, por exemplo. Não é possível baixar os seriados,
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mas é possível os compartilhar através das mais variadas mídias e redes sociais.
Os infográficos (muito bem feitos do ponto de vista estético) abordam questões
de geopolítica e internet, entre outros. Não é possível baixar os infográficos, mas,
tal como os seriados, é possível reproduzi-los nas mais diversas mídias e redes
sociais. Também é possível encontrar infográficos especiais e galerias de fotos, ter
acesso a artigos opinativos sobre diversos temas, principalmente de política
internacional.
No multimeioteleSUR , uma proposta em especial chama a atenção do
ponto de vista da cidadania comunicativa. O “Soy reportero” é um espaço
democrático onde, após um breve cadastro, o internauta pode enviar textos, fotos
e vídeos feitos de maneira amadora para o canal. Os conteúdos são variados,
desde denúncias até iniciativas positivas que são realizadas nas comunidades.
Nesse ambiente digital podem participar pessoas de todo o planeta. A página é
muito interessante do ponto de vista educativo, principalmente pelo viés político.
Possui variados programas, com temas pertinentes, mas sua orientação política
faz com que o discurso as vezes perca abrangência e riqueza de conteúdo, o que
se considera prejudicial para uma cidadania ampla. Porém, também,
compreende-se que se trata de uma estratégia de combate à hegemonia
comunicativa transnacional, uma vez que busca mostrar fatos não abordados
pelos grandes meios. Sem dúvida, é uma proposta muito pertinente para esta
investigação, pois dá voz aos sujeitos comunicantes e as suas demandas regionais.
Com qualidade e de maneira crítica aborda os fatos com consciência social.
É extremamente importante observar que o canal é mantido por sete
países latino-americanos, localizados desde o extremo sul do continente até após
a linha do Equador, aborda temas de interesse de toda região, fomenta a
integração entre os povos, proporciona conhecimentos sobre eles, e entre eles.
Apesar de possuir essas características cidadãs, o multimeio teleSUR ainda
possui algumas deficiências quanto a facilidade de acesso, por exemplo, não é
possível fazer “dowload” de todos os conteúdos, muitos programas não possuem
legendas (extremamente importante para sujeitos surdos) e não possui muitas
produções audiovisuais didáticas (viés educacional), que é uma das premissas
desta pesquisa.
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O terceiro meio observado, o Canal Encuentro, da Argentina, é o foco de
nossa última análise. Em outubro de 2009 a Argentina aprovou a lei 26.522, de
Serviços de Comunicação Audiovisual, conhecida como Lei da Mídia, que regula
as atividades de comunicação no país. Esta lei implementa a fiscalização do
funcionamento dos canais de TV e estações de rádio. A nova legislação obriga 21
grupos de comunicação a vender parte de seus ativos a fim de evitar concentração.
A partir dessa data, na Argentina, cada tipo de meio terá 33% do espectro
disponível para transmissão, ou seja, as licenças de transmissão no país serão
divididas igualitariamente entre meios privados comerciais, privados sem fim
lucrativo e estatais. A lei tem como objetivo

[...] a regulamentação dos serviços de comunicação social audiovisual
em todo o território da República da Argentina e do desenvolvimento
de mecanismos para a promoção, a descentralização e a promoção da
concorrência com a finalidade de baratear, e democratizar e uso
universal de novas tecnologias de informação e comunicação.
(ARGENTINA, 2009, p. 03)

É nesse cenário comunicacional que se insere o Canal Encuentro (que
apesar do nome, não se trata realmente de um canal de televisão, uma vez que
não tem uma frequência definitiva na TV, mas suas produções são distribuídas
para canais regulares), é o primeiro multimeio de comunicação de uso exclusivo
do Ministério da Educação da Argentina. Criado em maio de 2005, foi
reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação Lei n º 26.206 em dezembro
de 2006, e iniciou suas transmissões em 5 de março de 2007.
A página possui um fundo azul-celeste. Na parte superior do site há uma
fina barra em cinza, com botões que redirecionam o internauta para outros canais
estatais argentinos, o infantil Pakapaka, o esportivo Deportv, o educativo Portal
educ.ar e o banco de vídeos Concectate. Abaixo, há a logomarca do site, que ocupa
uma área à esquerda. Ao lado há a um menu no qual o internauta pode selecionar
em que espaço do site será realizada a sua busca; nessa navegação é possível
filtrar a pesquisa em: Noticias, Programas e En todo Encuentro; ao lado, (depois
de selecionar uma das opções citadas) há uma caixa de busca para digitar o nome
do que se procura.
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A observação do portal permite encontrar os conteúdos organizados em
abas, são elas: Inicio, Grilla (grade de programação), En vivo, Programas,
Noticias, Em el aula, Comunidad, Contacto. Assim que abrimos o portal a aba
em destaque é Início. Abaixo da linha das abas no Início está a programação do
dia organizada em um “carrossel” de fotos (cada foto – com legenda - é um
programa, é possível - através de uma seta – fazer com que as fotos se
movimentem) de forma que é possível conhecer, clicar e visualizar qualquer
programa que está sendo ou que será exibido. Essa organização é muito
interessante, pois apresenta a programação de maneira ordenada, e, ao mesmo
tempo, oferece liberdade para os sujeitos navegarem pelos programas de maneira
não-linear.
Abaixo desse “carrossel” está um box de contorno azul no qual ficam
quatro atrações consideradas destaques da semana. Elas são divulgadas com foto
e legenda – legenda esta que já informa a data e o horário da apresentação, caso
o espectador queira assistir linearmente – e alternam este espaço a cada cinco
segundos. Ao lado desse box há outro vermelho, com dimensões menores, esse
segundo box tem o título de “Efeméride” (palavra do espanhol que designa data
comemorativa, aniversário de algo). Nesse ambiente há três produções
audiovisuais, com cerca de dois minutos cada, a respeito de um aniversário do
dia, e de dia anteriores. São retratadas datas comemorativas como o dia do
professor, por exemplo, ou o aniversário de alguma personalidade. Os vídeos são
acompanhados de uma pequena legenda explicativa. Esses materiais são
postados no YouTube. De maneira rápida é possível ter uma noção do dia na
história, dos principais acontecimentos e o que a data significa.
Abaixo do box azul está um laranja denominado “Encuentro en el aula”.
Como o próprio nome da seção já diz, nesse ambiente estão materiais didáticos,
sobre assuntos variados: sistemas sociais e políticos, história argentina, educação
sexual, ciência e tecnologia, entre outros. A maioria dos materiais disponíveis
nesse box são como páginas de livros, (organizadas uma a uma, horizontalmente),
que contém conteúdo e exercícios, há também produções audiovisuais. É possível
baixar essas matérias na própria página de maneira bastante simples, além de
compartilhá-lo em diversas mídias sociais ou mesmo mandar por e-mail.
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É notável a facilidade para obter materiais do portal Encuentro. Ao lado
desse box se encontra um menor, com um infográfico (bonito esteticamente e
interessante de se navegar, pois possibilita uma leitura não-linear) e matérias
para serem trabalhados em sala de aula sobre Júlio Cortázar, um dos escritores
mais importantes para a literatura argentina.
Durante a exploração do site, abaixo do espaço do box com o infográfico,
há uma seção intitulada Comunidad, dividida em dois espaços horizontais. O
primeiro mostra os últimos materiais postados no Twitter e o segundo os posts
no Facebook. Ao lado desse espaço há um box de linhas verdes, com layout mais
horizontal, com notícias do portal e sobre o portal como, por exemplo, a
programação do mês e prêmios em que o canal participa e eventualmente recebe.
Ao lado desse box está um outro, com contornos negros, que tem como conteúdo
seis materiais que estão disponíveis no Conectate (esse site vai ser abordado com
mais profundidade nas próximas páginas).
Para finalizar as observações, há uma linha horizontal com quinze ícones
que “passam” verticalmente a cada cinco segundos. Esses ícones encaminham o
internauta para diversas páginas do governo argentino, como o“Geografias
argentinas”, o “Arquivo de documentos históricos” e a “Mapoteca”. Abaixo dessa
linha, também na horizontal, está o convite para o internauta seguir o canal no
Facebook, YouTube e Twitter. Após essa opção, há apenas informações
institucionais, como o mapa do portal, termos de uso.
Segundo as informações oficiais do canal, ele atinge mais de seis milhões
de casas em toda a Argentina, vinte e quatro horas por dia, através de “entradas”
em vários canais de televisão locais, do canal sete, da televisão pública da
Argentina, além de ter todo o seu conteúdo disponível 24 horas por dia na
internet80. Nesse ambiente, além de visualizar a biblioteca inteira das produções
também é possível baixá-las gratuitamente. No primeiro semestre de 2014
existiam 436 produções disponíveis, sendo 4 filmes, 29 especiais, 262 séries e 149
microséries (as séries têm duração aproximada de 30 minutos e as microséries
em torno de 3minutos). Os vídeos também podem ser filtrados em categorias,
para facilitar a pesquisa, são elas: sociedade, educação e trabalho, ciência e
80
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tecnologia, esporte, arte e cultura, ciências sociais, infância, juventude e história.
Cabe salientar que todos estes vídeos estão hospedados em uma outra web site, o
Conectate81.
No Encuentro, por exemplo, não há na grade de programação notícias ou
um telejornal, ao contrário da multiplataformateleSUR , que é basicamente
noticiosa, o Encuentro possui produções diversas, sem privilegiar o gênero
informativo. No multimeio estatal argentino há documentários sobre a história
do país, ficções, programas infantis e didáticos, produções sobre filosofia,
musicais, animações biografias, debates, cursos. Vários temas e por diversas
estratégias são produzidos pelo Encuentro. Embora seja aberto a todo o tipo de
público, o Canal é uma ferramenta direcionada à comunidade educativa. Incluí
conteúdo sobre diversas regiões da Argentina, além de produções adquiridas na
América Latina e no mundo. É um serviço público de comunicação e não tem
publicidade. Nota-se a ausência de programas jornalísticos, como telejornais, o
que diferencia o Encuentro como meio de comunicação dedicado à formação de
novos públicos.
Grande parte dos programas do Encuentro tem entre 30 e 60 minutos. As
produções são mais diretas e não cansam a quem as visualiza, inclusive deixam
expectativas para o próximo episódio. O portal do Canal é bastante fácil de
navegar.
No Encuentro é possível conferir, além da grade de programação,
programas "ao vivo", notícias do canal, programas para serem usados como
material didático, os conteúdos postados no Facebook, e no Twitter e endereços
para contato. É possível observar que há, de fato, muita facilidade de acesso aos
conteúdos (da forma como os temas são abordados até a maneira como são
apresentados). Dentre os vários programas observados, destaca-se o “Mentira la
verdad”, pois aborda a filosofia (temas como o amor e a morte) de maneira
bastante instigante, suscitando no telespectador questionamentos acerca de
temas transcendentes, que muitas vezes não são problematizados. O programa é
A aba do canal Encuentro no Conectade pode ser acessada através do link:
<http://www.conectate.gob.ar/educarportalvideoweb/module/busqueda/busquedaAvanzada.do?modulo=menu&temaCanalId=1&ca
nalId=1&tipoEmisionId=3>.
81
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uma espécie de esquete teatral, em que se discute um tema á luz da filosofia. Ao
longo do episódio o pensador Darío Sztajnszrajber explica, comenta e questiona
o que está sendo abordado. Este foi um dos diferenciais para a escolha do
Encuentro como objeto de referência para a pesquisa: propor uma reflexão cidadã
aos seus expectadores, instigando-os a pensar o seu papel em sociedade, pois
educar, também é uma atribuição da mídia. Faxina (2012, p. 48) aborda a
questão,

Se há uma função inequívoca ao jornalismo, que lhe confere estatuto
próprio para além da função instrumental de difusor de informações, é
a de proporcionar um conhecimento específico do âmbito
comunicacional, a partir da disseminação de informações –
significações simbólicas e indiciais – que precisam ser
contextualizadas, refletidas de maneira plural, com o objetivo de
contribuir na elevação da condição de vida social e cultural da sociedade
à qual se processa.

Cortina (2001, p. 38) afirma que o esclarecimento é um meio indispensável
para a configuração de uma sociedade mais justa e cidadã “[...] porque
aprendemos a ser cidadãos do mesmo modo que aprendemos quase tudo que é
importante na vida. A educação cívica será uma chave iniludível da cidadania
grega e da republicana”. Para tornar uma população mais cidadã os meios de
comunicação têm a responsabilidade de educar os povos, e não apenas serem
transmissores de informação.
Além das qualidades já apontadas, o Canal Encuentro também é
democratizador pela facilidade com que disponibiliza gratuitamente seus
conteúdos para visualização e dowload. Os programas que estão atualmente na
grade de programação podem ser obtidos na própria página. Caso o espectador
necessite de uma produção mais antiga, na capa do site há um botão que direciona
o público para o Conectate, outro sítio estatal argentino, no qual é possível baixar
todos os materiais já veiculados pelo Canal.
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4| Conectate: um exemplo de plataforma multimídia
O Conectate é um portal web que fornece material audiovisual para
visualização gratuita on-line e download em diferentes qualidades. Inclui várias
propostas, como programas de TV, clipes temáticos, documentários, docuficções,
produções para crianças, jovens e adultos, e cursos para trabalhar em sala de aula
e em outros ambientes educacionais, com um quesito em comum: a qualidade da
linguagem visual. Além dos programas do Encuentro, o Conectate também
hospeda materiais de outros “canais” do governo Argentino, como o “PakaPaka”,
que possui conteúdos infantis; e o “Educ.AR” que é um site com plataforma de
conteúdo, de ensino à distância e outros serviços no mundo digital, destinados a
professores, estudantes, famílias, pesquisadores e organizações vinculadas às TIC
(Tecnologias da Informação e Comunicação) para a educação na Argentina.
É possível filtrar os conteúdos do Encuentro pela categoria do produto
audiovisual (filme e série, por exemplo) e pelo tema (sociedade e ciência e
tecnologia, por exemplo).

5| Considerações finais
Foi constatada a necessidade, no caso da TVE (Brasil), de ter uma
programação mais integradora e educativa [no sentido de educação para
comunicação cidadã e intercâmbio de conhecimentos latino-americanos], de
disponibilizar seus conteúdos de maneira mais acessível e promover programas
com mais profundidade histórica e política.
Sobre a teleSUR (Venezuela) percebe-se claramente a intenção de
promoção de problemáticas latino-americanas e de integração entre os povos.
Nesse multimeio também há significativa participação dos sujeitos e sujeitas
comunicativas locais na abordagem dos conteúdos. Essa multiplataforma se
mostra de extrema relevância para o continente, trazendo ao campo midiático
importantes discussões sociais e políticas. O trabalho jornalístico desse
multimeio quebra a hegemonia das grandes transnacionais da informação e

Cidadania Comunicacional na América Latina: uma observação sobre abordagem, forma e conteúdo das páginas na
web TVE, teleSUR e Canal Encuentro

| 144

oferece uma opção de informação e conhecimentos sobre a região para os
cidadãos do mundo.
O Canal Encuentro (Argentina) apresenta características que o distingue
como uma mídia cidadã e integradora: facilidade de acesso aos conteúdos; aborda
temas educativos promovendo a reflexão; respeita e fomenta as culturas, os
sujeitos e sujeitas locais, dando-lhes espaço e visibilidade; renova em termos
estéticos, filosóficos e políticos; e, experimenta modos e formas comunicacionais
digitais.
Este trabalho buscou discutir a cidadania comunicativa e a integração
latino-americana através de portais que apresentassem características cidadãs
integradoras e educativas promovendo assim uma nova cultura comunicativa que
trabalhe o bem viver de América Latina e seus cidadãos.
As

análises

apresentadas

mostram

a

riqueza

das

renovações

multimidiáticas digitais na América Latina; comprovam a existência de
alternativas comunicacionais importantes, que representam opções de qualidade
para os usos, as apropriações, os consumos e as fruições comunicacionais das
pessoas no subcontinente; apresentam as limitações que ainda existem nesses
processos comunicativos, assim como a necessidade de fortalecê-los e promovêlos no conjunto das sociedades latino-americanas.
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A educomunicação desde experiências na educação e
na comunicação: reflexões acerca de práticas
articuladoras de dois campos do saber

Vitória Brito Santos
Jiani Adriana Bonin
Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, RS
Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo, RS

1| Introdução
Este texto trata de uma reflexão sobre experiências da prática pedagógica
em confluência com o campo da comunicação. Descrevo aqui minhas
experiências com a dialogia destas duas áreas do saber e como ela se faz presente
no meu cotidiano como estudante de graduação e principalmente como
professora

da

educação

básica.

Para

tanto,

busco

refletir

sobre

a

Educomunicação, campo ainda em processo de construção e de enfrentamentos
(Soares, 2000; 2007; 2011), me propondo a abordar estratégias de caminhada
entre estes dois âmbitos. 82
Quando falo em Educomunicação, reflito acerca de uma área de pesquisa
e de interação social que transita entre dois campos de conhecimento. Assim,
conceitos, metodologias, referências e objetivos diferentes tanto dentro da
Educação Escolar quando da Comunicação Social, dialogam entre si. Muitas são
as semelhanças que encontro nestes dois campos. Todo campo do conhecimento
contém a educação em seus métodos, sendo esta uma área que atravessa todos os
ambientes.
Proponho-me aqui a refletir sobre como as inter-relações destes vários
tipos de saberes constituíram a minha prática como educomunicadora. É comum

Uma primeira versão desse artigo foi submetida ao Prêmio Unicos de Comunicação,
promovido pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), tendo sido vencedor na
categoria Produção Acadêmica: melhor artigo.
82 82
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pensar, em um primeiro momento, que a Educomunicação é uma junção das
palavras Educação e Comunicação, mas não é apenas isso. Trata-se aqui de um
terceiro termo: a ação, construída dentro desse novo campo, com base em uma
retomada histórica, de construção de um sujeito comunicante que aprende ao
mesmo tempo em que ensina.
Durante o processo como pesquisadora de iniciação científica e graduanda
nas duas áreas (Pedagogia e Jornalismo), tracei paralelos entre a produção de
conhecimentos do campo da comunicação e o aprender a aprender que advém do
campo educacional, entendendo que se educa pela comunicação e não para a
comunicação. Trago aqui, então, reflexões sobre as formas como trabalho esse
tema, sobre minhas descobertas durante essa trajetória, que se faz presente ao
passo que construo uma caminhada educomunicativa de ação83. Realizo,
portanto, uma sistematização do meu processo de aprendizado, considerando
também práticas que venho desenvolvendo no campo da educação em escolas de
ensino fundamental.
Primeiramente,

relato

como

ocorreu

minha

inserção

no

meio

educomunicativo. Depois, faço uma breve retomada sobre a formação do conceito
de Educomunicação e reflito sobre o que ele representa para mim. E então, trago
minhas reflexões sobre a relação da escola e da comunicação social, fazendo, por
último, apontamentos sobre os usos das novas tecnologias por parte dos
professores na proposta de um trabalho educomunicativo.

2| Das situações de Aprendizagem
Passaram-se quatro anos desde que iniciei meus estudos na graduação. Na
época, fiz vestibular para duas áreas – Pedagogia e Jornalismo -, iniciando ambas.
Durante esse tempo de ensino, pensava incialmente que precisaria optar por um
dos dois campos, mas comecei a estudar mais sobre os processos de comunicação

Refiro-me aqui às minhas ações como coordenadora de Educação Integral em uma escola que
tem, dentro do Programa Mais Educação a atividade de Jornal Escolar – através da qual busco
trabalhar práticas que levem os alunos a compreenderem os processos de comunicação através
da ludicidade, envolvendo também práticas diárias de trabalhos com materiais jornalísticos que
possam contribuir com o reconhecimento da realidade do aluno.
83
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e educação e perceber como eles perpassavam os meus conhecimentos enquanto
estudante de duas áreas distintas.
Logo no início do curso de Licenciatura em Pedagogia, tive contato com
Paulo Freire (1921 – 1927)84, pensador pernambucano e mentor da educação para
a consciência que defendia que o maior objetivo da educação é conscientizar o
sujeito. Em relação às parcelas desfavorecidas da sociedade, isso as levaria a
entender sua situação de oprimidos e a agir em favor da própria libertação. Freire
propunha que não podemos compreender esses processos de construção de
significação e de pensamentos fora de uma dupla função: a cognoscitiva e a
comunicativa. Isto é, não se tratava de educar usando a comunicação, mas de
considerar que a própria comunicação é um eixo dos processos educativos
(FREIRE, 1987).
Um ano após minha entrada nas faculdades, ingresso como bolsista de
Iniciação Científica na área da comunicação. Nesse momento, começo a descobrir
novos horizontes na comunicação social. Consigo, então, fazer a relação de que
Comunicação Social e Educação Escolar são eixos de processos formativos da
sociedade e estão diretamente ligados à formação para a cidadania dos sujeitos.
Ou seja, ambas produzem mudanças significativas no modo como a humanidade
interage.
É deste momento em diante que começo a me aproximar do conceito de
Educomunicação, que serviria para unir minhas duas áreas de estudo sem que
precisasse fazer uma escolha. A educomunicação me permitiu ver que poderia
trabalhar dois processos distintos ao mesmo tempo, mas que nessa via se
articulam e se nutrem mutuamente.

3| A Educomunicação
A terminologia Educomunicação aparece pela primeira vez em um artigo
no Brasil, em 1998, quando Ismar de Oliveira Soares emprega o termo em um
Paulo Freire é Patrono da Educação Brasileira, considerado um dos mais notórios pensadores
da educação mundial. Criou a prática didática da leitura do mundo e dedicou grande parte de sua
vida e estudos a educação popular. Uso como base para essa reflexão seu livro mais importante:
Pedagogia do Oprimido.
84
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estudo desenvolvido na Universidade de São Paulo (USP). Porém, o termo já
vinha sendo utilizado desde 1980 pela UNESCO, para indicar a leitura crítica dos
meios. A Universidade Federal de São Paulo (USP) ressemantiza esse termo, que
não era muito conhecido, para dar a ele um novo sentido. A ideia era criar uma
maneira de se referir ao novo campo que, na década de 1970, havia começado a
se disseminar e era tratado de Comunicação e Educação, Comunicação/Educação
ou ainda Mídia e Educação.

Pesquisa desenvolvida por Soares (1999) tem projeto elaborado em
1997, coleta de dados aplicada em 1998 e relatório publicado em 1999.
Constituindo a práxis do profissional que desenvolve suas ações na
inter-relação entre os dois campos a ECA/USP rompe o paradigma dos
macrocosmos e fundamenta a existência de um macrocosmo cuja
autonomia está centrada em leis próprias, distintas em relação aos
campos científicos da comunicação e da educação. [...] Soares no
relatório de pesquisa denomina esse macrocosmo de Educomunicação.
(MESSIAS, 2011, p.3).

A Educomunicação surge de uma prática de cidadania e não somente da
reflexão de teóricos e pensadores. É na década de 1970 que a ela começa a ganhar
força como um novo campo de formação e não mais somente como a junção das
áreas de comunicação-educação, sendo considerada como uma nova área com
conceitos e ideias próprias que servem para agir sobre o meio social. (SOARES,
2011).
Bourdieu

(2004)

definiu

primeiramente

que

os

estudos

sobre

comunicação/educação poderiam ser somente subcampos das áreas de
Comunicação Social e Educação Escolar se o nível de autonomia em relação a elas
fosse pequeno. Porém, o que temos é uma nova área com conceitos e práticas que
não podem ser explicados somente por uma dessas duas áreas separadas.
Bourdieu (2004) chama esse fenômeno de macrocosmo, pois segundo ele, se o
macrocosmo (campo) é submetido a leis sociais próprias e essas são diferentes
das leis das áreas das quais advém, então ele poderá ser um novo campo.
Estudos do Núcleo de Educação e Comunicação da Universidade de São
Paulo (NEC-USP) apontam que é nos Congressos da Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação (INTERCOM) que esse novo
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conceito, desenvolvido inicialmente pelo semiótico espanhol Jesus Martín
Barbeiro e pelo jornalista argentino Mario Kaplun, começa a ganhar força como
campo social. É na edição do congresso de 1999, realizado no Rio de Janeiro, que
Ismar Soares e Eliany Salvatierra publicam o primeiro artigo que contém o termo
Educomunicação, resultante da pesquisa desenvolvida no Brasil e na América
Latina.
Tanto a educação como a comunicação são indispensáveis à construção da
cidadania. A junção de ambas agrega transformações significativas e leva a
“mudanças substanciais nas relações sociais e no modo como os grupos humanos
interagem.” (SOARES, 2011, p.11). Seguindo essa premissa de Soares (2011),
podemos entender que a Educomunicação é um processo que promove uma
educação

emancipatória,

que

gera

uma

leitura

crítica

dos

meios,

independentemente do local em que isso é feito – no caso, não depende de ser
somente na educação formal (dentro de uma instituição de ensino).

A Educomunicação, ao reconhecer e codividir com preocupações, da
educação, relacionadas a produção midiática, situa-se a partir de seu
lugar específico, que é a interface. Reconhece, em primeiro lugar, o
direito universal à expressão, tanto da mídia quanto de seu público. No
caso, mais especificamente o direito do público, levando em conta que
o sistema vigente desconsidera esta hipótese. Em decorrência, fará todo
esforço necessário para ampliar o potencial comunicativo dos membros
da comunidade educativa e – no contexto de seu espaço privilegiado,
que é a escola – de todos os membros desta comunidade, sejam
docentes e discentes, ou, ainda, a comunidade do entorno. (SOARES,
2011, p.17).

A educomunicação teria, então, como objetivo, a construção da cidadania,
o aprimoramento por parte dos educandos de uma leitura crítica dos meios e do
mundo, aumentando o senso crítico e a conscientização da formação da
sociedade. Com a expansão da área foram definidos oito princípios para a
educomunicação, a saber: a ideia de que a mídia não é somente um reflexo da
realidade, que ela a constrói e que muito dessa construção traz interpretações
próprias, que a significação midiática parte de cada sujeito de acordo com a sua
realidade, que a mídia é um fator comercial, que ela pressupõe códigos e valores,
ideologias políticas e sociais, que cada veículo tem uma forma de produzir
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conteúdo e de disseminá-lo e que cada mídia se apropria e interage de maneiras
diferentes com o público. (VIVARTA, 2004, Apud FREIRE; CARVALHO, 2012).
Esses princípios nos indicam que a Educomunicação é um conceito
aplicável na prática diária de sala de aula, e que ela pode ser parte do Projeto
Politico Pedagógico (PPP), assim como dos Planos de Ensino da Escola, servindo
de base para uma educação que perpasse o meio social em que o aluno vive de
forma a inseri-lo como agente fundante do seu processo de ensino-aprendizagem.

4| A Escola e a Comunicação Social
Nesse contexto, é pertinente trazer as colocações de Paulo Freire, que
trabalhou sempre em prol de uma construção de uma cidadania humanizadora.
Ele propunha uma educação pela qual o educando se tornasse um sujeito capaz
de ler o mundo. Segundo Freire, os sujeitos precisam ter senso crítico. Nesse
sentido, a Educomunicação se torna uma forma indispensável de ensinar os
alunos a conseguirem fazer uma leitura crítica dos meios, pois “quanto mais
crítico um grupo humano, tanto mais democrático e permeável, em regra. Tanto
mais democrático, quanto mais ligado às condições de sua circunstância.”
(FREIRE, 1985, p.95).
Freire (1987), quando fala de uma pedagogia autônoma, que dê voz ao
sujeito, auxilia no entendimento sobre esse processo educomunicativo de
interação social colocado por Soares (2011). Ambos os autores possibilitam
compreender que a Educomunicação perpassa a formação para o exercício da
cidadania, e o seu retorno como campo social vai estar diretamente ligado à forma
como os sujeitos comunicantes fazem uso desses espaços educacionais onde há
comunicação.
A prática da Educomunicação auxilia no ensino de uma nova forma de
refletir sobre a cultura dos meios de comunicação e instruir como
buscar informação em várias fontes, diferentes das habituais. A
Educomunicação visa à modificação de comportamentos de forma
duradoura, como a atitude passiva diante das informações que são
ofertadas diariamente. E pretende estimular uma escolha consciente do
consumo de mídias. Desta maneira, compreende-se a Educomunicação
como uma base educacional para o desenvolvimento de uma leitura
crítica dos meios pelos indivíduos. (Pereira; Coutinho, 2014, p.3).
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O potencial educativo das novas tecnologias não pode ser negado pela
escola enquanto instituição de ensino.

[...] a relação entre as novas tecnologias e o sistema educativo tem sido
muitas vezes reduzida ao simples enfoque de que se trataria apenas de
mais um outro meio entre os recursos que os docentes poderiam utilizar
em seus aspectos didáticos, sem assumir e reconhecer que as novas
tecnologias estão modificando a sociedade para a qual estão educando
criança e jovens. (JUNIOR, 2007, p.26).

A escola precisa compreender que vivenciamos nesse momento a era da
sociedade do conhecimento, e que para conseguir desenvolver um bom trabalho
deverá priorizar as necessidades individuais de cada sujeito e seu aprendizado,
podendo ser feito isso se centrarmos a aprendizagem em um modelo mediado
pelas tecnologias. O Ensino Regular (Anos Inicias e Anos Finais) há muito tempo
não consegue mais dar conta de contemplar as múltiplas vivências e inteligências
dos educandos. Novas práticas precisaram ser “implementadas” nas escolas para
garantir um ensino/aprendizado que abrangesse as formas pluri de se construir
conhecimento. A Educação Integral é uma dessas estratégias que tem como
objetivo ampliar os conhecimentos e saberes dos alunos de forma que eles
tenham uma educação de qualidade através de múltiplas vivências – para além
dos conteúdos programáticos.
Com a mudança na estrutura de ensino, com a ampliação da jornada
escolar, novos padrões de educação começaram a ser formados.

Conforme o Decreto n° 7.083/2010, os princípios da Educação Integral
são traduzidos pela compreensão do direito de aprender como inerente
ao direito à vida, à saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à
convivência familiar e comunitária e como condição para o próprio
desenvolvimento de uma sociedade republicana e democrática. Por
meio da Educação Integral, reconhecem-se as múltiplas dimensões do
ser humano e a peculiaridade do desenvolvimento de crianças,
adolescentes e jovens. (BRASIL, 2013, p.4).

Ressalto aqui a retomada do conceito de Educação, permeado pelos
ensinamentos de Anísio Teixeira (1994), que colocava que primeiramente
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precisamos reestabelecer o verdadeiro conceito da educação, que teria início em
uma retirada do aspecto formal, com regulamentações legais, o que ele
denominou de “parafernália formalística”. A educação deve ser entendida como
“[...] um processo de cultivo e amadurecimento individual, insusceptível de ser
burlado, pois corresponde a um crescimento orgânico, humano, governado por
normas científicas e técnicas, e não jurídicas [...]”. (TEIXEIRA, 1994, p.100).
Os princípios da Educação Integral estão presentes em vários dos
documentos legisladores do país, como: A Constituição Federal de 1988, o
Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional de 1996, no atual Plano Nacional de Educação de 2014, dentre
outras. Porém, a Educação Integral ainda não é uma prática nacional, mas já é
possível notar avanços significativos em municípios que aderiram as práticas de
Educação Integral como método de trabalho, já que essa ampliação de saberes dá
suporte à retomada do conceito de educação proposto por Teixeira (1994), de que
o sujeito precisa de um crescimento orgânico, que está permeado pelas múltiplas
apropriações do mundo que o cerca.
Para que ações desse modo fossem possíveis no Brasil, programas federais
foram criados e implementados nos municípios, com vistas a abranger uma gama
de ações que possibilitassem atividades que envolvessem outros campos do saber,
dente eles a Educomunicação.
Surge em 2007, como parte integrante do Plano de Desenvolvimento da
Educação (PDE), o Programa Mais Educação85 (PME), uma das estratégias do
Governo Federal para ampliar a jornada escolar e modificar a estrutura curricular
comum dentro da nova perspectiva de Educação Integral. No município de Novo
Hamburgo, o programa foi instituído incialmente em três escolas municipais no
ano de 2008. As escolas foram selecionadas a partir do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 86 baixo e por estarem situadas em
O Programa Mais educação foi instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e pelo
Decreto n° 7.083, de 27 de janeiro de 2010. Ele procura atender as ações elencadas no Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal para induzir a
ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral.
86 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), foi criado em 2007, pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), formulado para medir a
qualidade do aprendizado nacional e estabelecer metas para a melhoria do ensino. Disponível
em:<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=336>, Acesso em: 15 ago.2015.
85
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regiões consideradas de risco87 segundo o CENSO Demográfico do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A Escola Municipal de Ensino
Fundamental Pres. Tancredo Neves, situada no bairro Canudos, é a primeira
escola a ter o programa – sendo também o local onde trabalho atualmente como
Coordenadora de Educação Integral.
A ideia base do Programa é que, com uma intersetorialização de políticas
públicas educacionais e sociais, seja possível diminuir as desigualdades
educacionais e que se passe a ter uma maior valorização das diversas culturas
brasileiras. Fazem parte das ações do PME: o Ministério da Educação, o
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o Ministério da Ciência
e Tecnologia, o Ministério do Esporte, o Ministério do Meio Ambiente, o
Ministério da Cultura, o Ministério da Defesa e a Controladoria Geral da União.
O programa propõe então uma ampliação da jornada escolar – Escola de
Tempo Integral – oportunizando, assim, novas práticas educativas e uma maior
interação entre a comunidade local e a escola.
Com base no critério elaborado pelo MEC, as escolas podem aderir a 5
minicursos dentro dos macrocampos propostos pelo Manual do PME. Na escola
em que me insiro são elas: Orientação de Estudos e Leitura, Esporte na
Escola/Atletismo e Múltiplas Vivências Esportivas (basquete, futebol, futsal,
handebol, voleibol e xadrez), Direitos Humanos, Percussão e Jornal Escolar.
A oficina de Jornal Escolar faz parte do macrocampo denominado de
Comunicação, uso de mídias e cultura digital e tecnológica, que é o campo onde
o conceito de Educomunicação se faz mais presente, tendo em vista que o objetivo
principal das atividades desenvolvidas nessa área é o de fortalecer e criar
ecossistemas comunicativos, que fomentem uma busca por um ideal de
comunicação vivo e pleno, firmado em práticas colaborativas e democráticas que
garantam aos alunos o direito à voz e o respeito à diversidade

87 Área com crescente índice de violência e condições precárias de subsistência (alimentação,
moradia, água encanada e luz elétrica), além dos fatores de vulnerabilidade social, referindo-me
aqui então não somente às questões financeiras, mas ao nível afetivo-emocional dessas pessoas,
o risco físico do entorno do local onde moram e convivem e as práticas de vivência dessas famílias.
(JANCZURA, 2012).
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A prática “educomunicativa” exige – pela natureza do paradigma que a
sustenta - uma modificação no modelo cristalizado da relação entre
professor e estudante: não há mais lugar para um transmissor ativo e
um receptor passivo de informações, mas sim uma relação dialógica
onde todos tem a palavra, para estar no mundo e com o mundo.
(MANUAL OPERACIONAL DE EDUCAÇÃO INTEGRAL, 2013, p.12).

A Escola Tancredo Neves, quando optou por ser uma escola de Educação
Integral, precisou primeiramente conseguir compreender que a primeira
mudança a ser tomada era a quebra dos paradigmas da educação formal
tradicional. Iniciou-se uma busca por formas de conseguir contemplar, na sua
estruturação curricular, as disciplinas que são exigidas pela Secretaria Municipal
de Educação (SMED) para o Ensino Fundamental, e a valorização da
aprendizagem por meio de projetos em forma de ciclos de turmas, algumas
multiseriadas (com alunos de faixa etária diferente), que trabalhariam conteúdos
diferenciados concomitantemente com a aprendizagem do turno “regular”.
A escola trabalha, então, com o conceito de territórios desenvolvido por
Milton Santos (2000). O Projeto Político Pedagógico da escola está articulado de
acordo com os seus territórios88. Isso é feito por um viés metodológico de
construção de realidade do sujeito, levando em consideração suas necessidades.
A escola desenvolveu, ao longo desses 8 anos em que tem o programa,
ações/atividades dentro do macrocampo de comunicação, que possibilitaram
com que os alunos se aproximassem da sua realidade, do seu cotidiano, através
de ações comunicacionais, tais como: gravações de documentários, confecção e
elaboração de jornal, programa de rádio escolar, e uma prática diária de convívio
com a mídia e a forma de retratação de sua comunidade.
Entendo que quanto mais prática e lúdica for a forma pela qual o educando
se aproxima dessa realidade, mais fácil será o seu entendimento. Alunos que têm
contato, por exemplo, com a produção de conteúdos jornalísticos relacionados
aos problemas sociais, conseguem perceber o enfoque dado pela mídia de massa

A concepção de território utilizada pela escola, embasada nas ideias de Santos (2000) é a de
que existem espaços dentro e para além dos muros da escola aonde é feito e produzido
conhecimento/educação. Esses espaços não somente físicos é que fazem a totalidade da educação
do sujeito. Pois, território não é somente o espaço – a utilização do território pelo povo é que cria
o espaço, o território antecede o espaço – e sim a inserção do sujeito como ser social no seu
cotidiano de acordo com o seu modo de vida.
88
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ao seu bairro. Eles notariam, então, se a abordagem que está sendo feita é a
correta e perceberiam, a partir da atividade, suas nuances e não seriam somente
consumidores ingênuos.

5| Das novas tecnologias
Estamos em pleno século XXI e a tecnologia tomou conta do mundo,
incluindo a escola e seus estudantes. Esse é um fato difícil de ser encarado por
pessoas que nasceram em outra época. O avanço da tecnologia provoca mudanças
na estrutura social e atinge diretamente a área da educação. Há uma tentativa por
parte das escolas em incorporar esses novos recursos, porém nem sempre de
maneira produtiva. Muitas vezes, as instituições apenas adquirem novos
aparelhos, sem de fato conseguir alterar as práticas de ensino.
A tecnologia está alterando rotinas e profissões, fazendo-se necessária uma
educação permanente, que permita uma continuidade de entendimento e
formação dos educandos. Assim, eles estarão preparados para enfrentar as
mudanças de forma autônoma e encarar o mercado de trabalho.
Quando professores da Educação Básica se referem às novas tecnologias,
é quase com uma expressão “dolorosa”, como se ela fosse um novo remédio
amargo difícil de ser tomado. Noto que a acomodação dos professores de regime
(aqueles que são concursados e nunca serão demitidos a menos que façam algo
muito grave), tem como principal problema o comodismo. E quando a pessoa se
acomoda, principalmente o professor, o vínculo com a sociedade começa a ser
perdido. A educação está em constante transformação, a tecnologia avança
rapidamente, e isso deve ser apreendido pelo professor.
Vemos que as novas tecnologias têm mudado radicalmente o ambiente
escolar. Se os professores não conseguirem acompanhar esse ritmo crescente das
Tecnologias da Informação e da Comunicação Social (Tics), começarão a ter
problemas na integração aluno/sociedade. A sala de aula não pode ser um
ambiente separado dessa sociedade. Os professores colocam que é difícil
entender esse novo processo, afinal, eles também não sabem como usar
determinadas tecnologias.
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Atualmente, existem cursos (de curta e longa duração) que ensinam a
utilizar o celular em sala de aula, o computador e as redes sociais. As Tics não
podem ser algo que causa medo nos professores. Elas devem ser um aliado na
educação.
[...] Os programas de formação continuada são importantes, primeiro
no domínio técnico, depois no domínio pedagógico, nas aplicações
possíveis dentro das metodologias escolhidas por cada escola e por cada
profissional. Os programas de capacitação não podem ser ocasionais,
mas continuados, com certificação. (MORAN, 2013, p. 4).

Paro (2010, p. 9) fala sobre “uma concepção estreita de educação,
disseminada no senso comum, de que o papel único da escola fundamental é a
passagem de conhecimentos e informações às novas gerações.” Essa concepção
de que a escola serve somente para transmitir conhecimento e que o professor
está ali como um mero repassador de informações ainda é uma fala encontrada
nos discursos dos professores.
Precisamos mudar essa ideia ultrapassada de como se faz educação. Não
podemos mais formar somente alunos copistas. Necessitamos desenvolver neles
o senso crítico para que consigam enxergar a realidade que os cerca, e isso pode
ser conseguido com o auxílio das novas tecnologias. Ramal (2002, p.14) nos
lembra que “os suportes digitais as redes, os hipertextos são, a partir de agora, as
tecnologias intelectuais que a humanidade passará a utilizar para aprender, gerar
informação, ler, interpretar a realidade e transformá-la”. Se a escola souber
utilizar o computador como ferramenta de aprendizagem, as noções
desenvolvidas em sala de aula aumentarão a construção de conhecimento
pessoal.
Hoje as escolas contam, em sua maioria, com o Programa Mais Educação,
conforme citado no texto, que traz oficinas de Educomunicação em seus campos
de atividades, que acabam por serem formas de inserir as Tics dentro das salas
de aula de forma progressiva e autônoma. Além das oficinas, há o
estabelecimento de parcerias com universidades para o projeto, envolvendo
cursos específicos como radialismo e jornalismo, fazendo com que os alunos
consigam, sobre pontos de vista diferentes, aprender Educomunicação. Algumas
escolas já conseguiram, a partir de atividades do Mais Educação, fazer parte de
A educomunicação desde experiências na educação e na comunicação: reflexões acerca de práticas articuladoras de
dois campos do saber

| 158

projetos como o Educom – programa que vem crescendo e se disseminando pelo
estado do Rio Grande do Sul com parcerias firmadas, como a da Universidade
Federal de Santa Maria, que apresenta um dos projetos de integração mais
consolidados entre os dois Programas no Estado89.
Esses programas citados, aliados ao uso correto das tecnologias, se forem
adequadamente trabalhados numa perspectiva educomunicativa e cidadã, podem
potencializar uma educação consciente e emancipatória que permita que alunos
saiam da escola preparados para compreender e interpretar o mundo que os
cerca. Freire denominava isso de ensinar a ler o mundo. O conceito de
Educomunicação, se bem trabalhado, servirá para que o aluno entenda não
somente que “Pedro viu a uva”, mas "o porquê de ele ver a uva".

6| Considerações Finais
Pesquisadores apontam para a questão de que os meios de comunicação
assumem papel configurador nas práticas dos sujeitos enquanto indivíduos de
uma sociedade90. Deste modo, o uso que a escola regular91 faz dos processos
educomunicativos em prol de uma cidadania emancipatória parece estar aquém
do que é realmente necessário.
Na escola regular o professor precisa utilizar os veículos de comunicação
para que consiga propagar determinadas ações reflexivas. Através do estímulo
aos alunos, ele conseguirá desenvolver uma criticidade com relação ao discurso
das mídias, formando pessoas que sejam receptores ativos e analíticos diante das
informações veiculadas pela mídia de massa.
Quanto mais prática e lúdica for a forma pela qual o educando se aproxima
dessa realidade, mais fácil será o seu entendimento. Alunos que têm contato, por

O Programa Educom – Educomunicação pelas ondas do rádio, desenvolvido de 2001 a 2004,
pela Secretaria Municipal de Educação e pelo Núcleo de Comunicação e Educação da ECA/USP,
capacitou cerca de 12 mil pessoas, entre estudantes, professores e membros da comunidade
escolar, visando à implementação de atividades educomunicativas nas escolas da rede pública
municipal da cidade de São Paulo.
90Entendo esse conceito de midiatização com base em autores como; Braga (2004), Véron (1997)
e Sodré (2006).
91 Escola com turnos de 4 horas de aula.
89
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exemplo, com a produção de conteúdos jornalísticos relacionados aos problemas
sociais, conseguem perceber o enfoque dado pela mídia de massa ao seu bairro.
Eles notariam, então, se a abordagem que está sendo feita é a correta e
conseguiriam perceber, a partir da atividade, as nuances da abordagem e não
seriam somente consumidores ingênuos.
Procuro sempre estar em constante busca de novos métodos que possam
auxiliar meu entendimento na forma como proporciono educomunicação e como
relaciono os campos educação e comunicação, buscando novas melhorias e
aprendizados dentro de uma prática de ensinar e aprender.
Penso que a escola tradicional ainda poderá se tornar um espaço plural e
dialético, prazeroso, democrático e que continuará a buscar uma multiplicidade
de formas distintas para conceber a educação. Porém, atualmente, ela já deve se
colocar como um local que valoriza e trabalha com a realidade da sociedade
integrada nas linguagens das tecnologias.
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TCC: da teoria acadêmica à oportunidade de atuação
profissional

Vívian Maria Corneti de Lima92
Universidade do Vale dos Sinos, São Leopoldo, RS

1| Uma ideia, um projeto, uma oportunidade
O curso de Bacharel em Comunicação Social com habilitação em
Publicidade e Propaganda da Universidade de Taubaté – UNITAU, tem bases de
ensino que preparam o aluno para o trato com as dinâmicas mercadológicas e tem
como principal objetivo transformá-los em profissionais habilitados a enfrentar
os desafios que este segmento apresenta. Para tanto, o momento da realização do
trabalho de conclusão de curso – TCC tem especial atenção no currículo do curso,
uma vez que neste momento é proporcionado ao aluno o desenvolvimento de
projetos acadêmicos, de cunho profissional ou teórico reflexivos, contando com o
apoio e supervisão de professores qualificados para a função.
No terceiro ano do curso, em uma disciplina específica denominada
“Projetos em Comunicação”, os alunos recebem orientação em relação às
possibilidades de formato do projeto e também um direcionamento vocacional,
que serve para norteá-los acerca de temáticas que lhes sejam oportunas. E
exatamente em uma conversa sobre o TCC com o professor que ministrava tal
disciplina, ainda no terceiro ano da graduação, foi que surgiu a ideia de realizar
um projeto experimental de caráter profissional, que pudesse congregar os
conhecimentos adquiridos ao longo do curso com minhas vivências e anseios
profissionais.

Publicitária, MBA em Gestão de Pessoas, Mestre em Ciências da Comunicação pela
UNISINOS – Universidade do Vale dos Sinos e doutoranda em Comunicação e Culturas
Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Integrante do Grupo de Pesquisa
PROCESSOCOM.
92
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Tomei posse como servidora do Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS, no mesmo ano em que iniciei o curso de Publicidade e Propaganda aspecto
que, inevitavelmente, me fazia aproximar todo o conhecimento teórico aprendido
nas aulas com as realidades vivenciadas no trabalho e, ainda que a estrutura
organizacional hierárquica de funcionamento deste órgão público (com decisões
verticalizadas) não incentivasse iniciativas de propostas particulares, achei por
bem desenvolver um projeto que pudesse ao menos atender as necessidades dos
servidores públicos que trabalhavam na mesma região que eu.
Ao longo de toda sua existência, o INSS sempre foi um dos órgãos públicos
que mais teve sua imagem desgastada perante a população. Por muito tempo, ao
falar de Previdência Social muitas pessoas associavam diretamente a imagem de
mau atendimento, longas filas de espera, greves, burocracia e ineficiência dos
servidores. A percepção negativa que o INSS tinha diante da sociedade era
praticamente uma questão cultural, já que muitos dos que se queixavam dos
serviços previdenciários sequer haviam precisado deles. Antes de minha posse,
apesar de jamais ter precisado de atendimento nesta instituição, eu mesma
cheguei a cogitar se realmente seria interessante trabalhar nesse órgão público
com uma imagem tão fortemente denegrida. Entretanto, desde que iniciei minha
função de servidora pública passei a compreender melhor diversas lógicas que
muitas vezes não são propagadas pela mídia, nem mesmo pela sociedade em
geral, e que contribuem para a disseminação de uma falsa impressão acerca dos
hábitos de comprometimento, empenho e determinação dessa classe de
trabalhadores.93
A experiência como servidora me fez enxergar o funcionalismo público de
uma maneira diferenciada, pois passei a conhecer na prática todas as dificuldades
Nos últimos anos, o INSS tem investido em novas ferramentas de gestão. Como estratégia
para acabar com as filas, os requerimentos de benefícios passaram a ser feitos através de um
sistema de agendamentos eletrônicos, inúmeros serviços passaram a ser disponibilizados pelo site
da Previdência e também pela central telefônica 135. A partir do aperfeiçoamento do sistema
informatizado de agendamentos se tornou possível controlar o tempo de espera para ser atendido
através da “fila virtual”. Dentre outros dados, o sistema de monitoramento também permite
conhecer quais atividades foram executadas diariamente por cada servidor em cada unidade; os
requerimentos mais solicitados; as cidades com maiores demandas; o tempo de espera dentro das
agências da Previdência e o tempo médio necessário para cada tipo de atendimento. De posse de
tais dados, a instituição passou a determinar índices e metas para serem atingidos por cada
unidade de atendimento e o não cumprimento acarreta em prejuízos financeiros aos servidores.
93
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encontradas e também exemplos de superação desempenhados por pessoas que
realmente levavam a sério sua atuação como “servidores”. Condições precárias
das instalações, falta de material permanente, sistemas ultrapassados, escassez
de mão de obra, baixos salários, reclamações e críticas eram apenas alguns dos
obstáculos que deviam ser superados para que o atendimento ao público externo
continuasse acontecendo da melhor forma. Além disso, me sentia incomodada
com a velha e conhecida conotação negativa atribuída aos servidores públicos e
também com a falta de políticas e iniciativas comunicacionais para a valorização
do potencial daqueles que são peça fundamental para o bom funcionamento da
instituição: os trabalhadores.
A função de utilidade pública atribuída aos meios de comunicação faz com
que estes, muitas vezes, desempenhem um papel de defensor dos interesses da
população, sempre no sentido de denunciar as injustiças sofridas pelos cidadãos.
Sendo assim, as notícias veiculadas na mídia comumente giram em torno de
denúncias de precariedades no atendimento, fraudes e greves que acontecem em
alguns órgãos públicos e, desta forma, denigre-se a imagem do funcionalismo
público no geral.
A imagem da administração pública, (...) é precária. Em determinados
setores, é alicerçada num conjunto de mazela: empreguismo,
obsoletismo, desmotivação de quadros, inércia, inadequação de
funções, serviços desqualificados, ineficácia geral. Noutros casos as
instituições públicas se vêem às voltas com denúncias de fraudes,
escândalos e situações confusas. (TORQUATO, 2002, p. 125)

Em relação ao INSS, ficava evidente que não havia espaço na mídia para
apresentar à sociedade os programas de melhoria do atendimento, as iniciativas
em capacitação dos servidores, nem mesmo o programa de educação
previdenciária, que levava informação para as comunidades distantes. Enfim, as
transformações positivas que o INSS vinha sofrendo sempre perderam espaço na
grande mídia para que fossem veiculadas irregularidades e injustiças que a
população sofria, muitas vezes em virtude da própria inadequação de nossa
legislação. Neste contexto, aquele servidor público comprometido e eficiente, viase por vezes desmotivado, já que o reconhecimento pelo seu trabalho era difícil
de ser alcançado.
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Dessa forma, vislumbrando no trabalho de conclusão de curso uma
oportunidade de realizar um bom projeto de caráter profissional, contando ainda
com o auxílio de um professor com experiência mercadológica como orientador94,
decidi trabalhar visando a instalação de pequenas práticas de comunicação que
pudessem, ainda que de uma maneira singela, promover a valorização, integração
e cooperação, bem como a motivação do grupo de servidores que atuava na região
de Taubaté/SP. Aliando o conhecimento empírico com os ensinamentos teóricos
oferecidos pelo Curso de Comunicação Social da Universidade de Taubaté –
UNITAU, foi dado início ao desenvolvimento de um projeto experimental de
caráter profissional denominado “Endomarketing na Previdência”, cujas
principais etapas, estratégias e desafios serão apresentados a seguir.

2| Endomarketing e Comunicação Interna
Segundo Philip Kotler (1995, p. 87), o marketing consiste no “processo
social pelo qual uma pessoa ou um grupo obtêm aquilo que é objeto de suas
necessidades ou desejos, criando e trocando produtos e dinheiro com outras
pessoas ou grupos”. Tal processo vem ganhando incentivos através de novas
práticas de articulação e administração, que reforçam o quanto é importante e
benéfico às organizações investirem em atividades de apoio ao alcance das
necessidades individuais de seus colaboradores. Para Bekin (1995, p. 28), “...
endomarketing é facilitar e realizar trocas construindo relacionamentos com o
público interno, compartilhando objetivos da organização, harmonizando e
fortalecendo

estas

relações”,

portanto,

consideramos

assim,

que

o

Endomarketing é uma vertente do marketing tradicional, levado para dentro das
instituições; está sempre focado no público interno e é implantado através de
iniciativas que visam compartilhar os objetivos organizacioinais, melhorar o
relacionamento entre os funcionários, aumentar sua autoestima, despertar sua
criatividade, possibilitar sua integração e o fortalecimento de suas relações diante
das equipes.
Professora Eliana Pereira de Araújo, cuja experiência profissional em Comunicação,
Marketing e Gestão de Pessoas foi de extrema importância.
94
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Também conhecido como “marketing interno”, o endomarketing é focado
no sentido de integrar os interesses individuais dos colaboradores aos objetivos e
à filosofia corporativa. O prefixo “endo” é originário do grego e significa posição
ou ação no interior, ou seja, “movimento para dentro” (GIULIANI, 2003) e assim,
busca adaptar estratégias e elementos do marketing convencional com ações
focadas ao público interno. A comunicação interna é, segundo Kunsch (2003),
um setor planejado que torna possível a interação entre a organização e seus
funcionários, diante da utilização de ferramentas da comunicação institucional e
da comunicação mercadológica. Para a autora, quando desenvolvida dentro de
um conjunto de comunicação integrada, a comunicação interna pode ser mais
eficiente.
Ainda que suas definições sejam distintas, as práticas mais comuns de
endomarketing fazem uso da comunicação interna que, por sua vez, também pode
se aliar a estratégias da área de recursos humanos e gestão; visando sempre o
ponto de equilíbrio entre a satisfação do público interno e os objetivos
empresariais. E essa era exatamente a proposta, articular o endomarketing com
a comunicação interna e a área de recursos humanos daquela regional do INSS,
que abrangia as seguintes cidades: Pindamonhangaba, Taubaté, Caçapava,
Ubatuba, Lorena, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cruzeiro e Guaratinguetá.
Roberto de Castro Neves (1998) apresenta um pequeno resumo das dificuldades
que são encontradas no desenvolvimento de um trabalho de comunicação interna
no serviço público:
A empresa privada com a pior Comunicação Interna será sempre muito
superior à comunicação do governo com seus funcionários. Não há
estratégia, programas motivacionais consistentes para o funcionário
público. Normalmente, o governo se comunica com seus funcionários
através da imprensa. Não é à toa que o moral do servidor público é um
desastre no mundo todo. Em muitos países, os funcionários públicos
trabalham contra o governo, seu patrão, e contra o contribuinte, seu
cliente. Sabotagem, operação-tartaruga, etc. Não há organização que
resista a isto. (NEVES, 1998, p. 320)

Além da escassez de incentivos específicos à comunicação interna, a
dificuldade do relacionamento do governo com seus servidores é ampliada,
especialmente no Brasil, por questões políticas e pela imagem das organizações
públicas que, de maneira geral, ainda são vistas de forma negativa, por motivos
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que vão além da responsabilidade e preocupação do Estado para com a sociedade.
Tal conotação atribuída aos serviços públicos, muitas vezes se relaciona a
aspectos culturais, que findam por generalizar falhas, faltas, dificuldades e
carências de instituições específicas a toda esfera pública.
Para Torquato (2002, p. 125), quando a missão engloba o trabalho com a
imagem institucional, “torna-se indispensável a alocação de uma força de
comunicação capaz de trabalhar nas duas pontas do processo de imagem:
ambientes interno e externo”. Na busca de melhorar também os aspectos
relacionados à imagem daquela instituição, a experiência adquirida no INSS até
o momento, fazia confirmar a carência de ações específicas de comunicação
consistentes, contínuas e transparentes que pudessem auxiliar neste processo,
bem como na valorização e motivação dos servidores. Dessa forma, o
planejamento de Endomarketing foi realizado de maneira a desenvolver
atividades que fossem aplicadas independentemente de ações maiores realizadas
em âmbito nacional, programadas pelo Governo Federal. Com foco no
fortalecimento das relações com os servidores que atuam nas nove cidades que
compõem a região da Gerência Executiva de Taubaté/SP, ações pontuais
deveriam ser desenvolvidas, levando em consideração as particularidades do
grupo em questão.
Alguns desafios iniciais eram claros: a possibilidade de verbas para o
custeio dos projetos não poderia ser considerada, nem tampouco a oportunidade
de criação de parcerias com empresas ou instituições correlatas, já que tais
negociações, em âmbito de órgãos públicos federais, são complexas e envolvem
outras instâncias.

Caso o projeto fosse adotado, também era prevista a

impossibilidade de constituir uma grande equipe para sua implantação, os únicos
envolvidos diretamente na execução do projeto seriam seu autor e um possível
estagiário de comunicação. Simplesmente não havia a certeza da implantação do
projeto, mas, ainda assim, o desafio foi aceito.
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3| Etapas do projeto
O planejamento de marketing interno com foco motivacional abordou um
amplo estudo teórico e empírico sobre diversas características que recobrem a
realidade dos servidores que atuavam nas agências da Previdência Social da
região pré-estabelecida. Em síntese, as etapas do projeto dividem-se em três
grandes blocos: pesquisa com os funcionários, contextualização teórica e plano
de ações, conforme apresentação a seguir.
1) Pesquisa com os funcionários
Para ter mais informações sobre o público interno do INSS e sobre sua
motivação, além de entrevistas e diálogos não estruturados, foi proposta uma
pesquisa quantitativa com os funcionários das nove Agências da Previdência
Social abrangidas pela Gerência Executiva de Taubaté. O cálculo amostral foi
definido após informações sobre o quantitativo de funcionários, considerando
uma margem de erro de 3% e um nível de confiança moderado (GIL, 1995). A
pesquisa quantitativa visava avaliar o perfil do público interno; as preferências
dos servidores; as principais causas de sua desmotivação95; o relacionamento
entre a Gerência Executiva e seus funcionários; os mais eficazes canais de
comunicação que pudessem auxiliar no processo de motivação dos servidores e
ainda definir as melhores estratégias para a criação de uma campanha de
comunicação interna.
Foi elaborado um questionário estruturado, auto-aplicável, com vinte e nove
perguntas relacionadas ao

ambiente profissional

e também às suas

características, preferências e ambições pessoais para a coleta de dados. O
formulário foi composto por perguntas fechadas, dicotômicas, gradação de
opinião e de múltipla escolha, permitindo que o entrevistado escolhesse a opção
que pudesse melhor satisfazê-lo. A identificação dos funcionários não foi
solicitada para que eles se sentissem mais à vontade para responder.

95

Os indícios dessa desmotivação haviam sido observados empiricamente pela autora.
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Mesmo sem contar com nenhum tipo de incentivo institucional para o
deslocamento entre as nove cidades, optou-se pelo método presencial para a
distribuição dos questionários aos servidores. Essa abordagem foi selecionada,
pois traria a oportunidade de esclarecer aos entrevistados os reais objetivos da
pesquisa, além de sanar possíveis dúvidas. Dessa maneira, dentre os 112
servidores que trabalhavam naquela região, foi possível que 90% deles
respondessem às perguntas, margem que gerava um bom nível de confiança para
a tabulação dos dados e surpreendia pela alta adesão.
A partir do diagnóstico estratégico foi possível traçar o perfil do público
interno que compunha as nove agências observadas e, somente então, foi possível
dar início ao planejamento de propostas de ações específicas de endomarketing.
A pesquisa permitiu avaliar o relacionamento entre os servidores, seus colegas de
profissão, chefia e Gerência, e assim, conhecer os principais fatores que
ocasionam a sua desmotivação. Durante a análise dos dados, foram identificadas
diversas carências e falhas, mas também possibilidades comunicacionais de ação,
como, por exemplo: os mesmos servidores que se mostravam descontentes com
a falta de transparência nos processos decisórios, acessavam o e-mail
institucional com grande frequência, evidenciando que tal ferramenta
comunicacional poderia ser utilizada estrategicamente, caso a Gerência Executiva
tivesse interesse em compartilhar as informações administrativas.
Após a aplicação dos questionários, alguns contatos espontâneos foram
realizados com a autora por servidores, manifestando apoio ao desenvolvimento
da pesquisa. Destes, três, que trabalham na instituição há mais de 10 anos,
aceitaram o convite para prestar um depoimento onde tivessem a oportunidade
de relatar suas experiências, decepções, anseios e desejos vividos no ambiente de
trabalho. Embora tenha havido a solicitação pela preservação de suas
identidades, foi um momento importante, pois permitiu conhecer com riqueza de
detalhes o relacionamento e as sensações dos servidores, com uma vivência
profissional que representava a maioria96.

96

Do total de entrevistados, 51,35% trabalhava na instituição há mais de 21 anos.
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2) Contextualização teórica
O planejamento de endomarketing abordou um amplo estudo teórico, que
buscou resgatar o conhecimento sobre o contexto histórico e evolutivo dos estilos
administrativos ao redor do mundo e aqueles mais populares no Brasil, além de
contemplar o entendimento das noções de cultura e clima organizacional, pela
perspectiva de autores como Laurent (1996), Hofstede (1997), Morgan (1996) e
Shein (1997).
Imersões teóricas foram realizadas no sentido de conhecer sobre as
estratégias de comunicação comumente utilizadas nas organizações, em especial
as públicas, segundo Neves (1998), Robbins (2002) e Torquato (2003, 2004). Tal
perspectiva também teve apoio na visão de Kunsch (2003, p. 69), para quem “o
sistema comunicacional é fundamental para o processamento das funções
administrativas internas e do relacionamento das organizações com o meio
externo”, acreditando que uma estratégia comunicacional bem direcionada leva
para perto do público a realidade da entidade, suas principais atividades,
benfeitorias, dificuldades, pontos fortes e fracos.
Os conceitos de marketing e de endomarketing precisaram ser contemplados,
definidos e explicitados por autores como Kotler (1995), Bekin (1995, 2003) e Vaz
(1995) para que, a partir de então, fossem propostas ações eficazes, que se
enquadrassem nas características da instituição.
Foi realizada, ainda, uma ampla pesquisa sobre a instituição, buscando
conhecer desde seu histórico de fundação, como seus públicos, serviços e políticas
de comunicação dentro de uma perspectiva macro. Foram avaliados os principais
acontecimentos históricos que contribuíam para a formação de sua imagem, e
ainda realizado um mapeamento em sites de pesquisa sobre as principais
veiculações midiáticas que envolviam a instituição97. A intenção desta etapa do
projeto era um aprofundamento sobre as características intrínsecas ao clima, à
imagem e à cultura organizacional desta instituição pois, segundo Nassar (2000),

97 Encontramos algumas

poucas campanhas publicitárias, que foram desenvolvidas com objetivos
pontuais para a divulgação dos serviços oferecidos pelo INSS e inúmeras notícias envolvendo
casos de busca por direitos pelos cidadãos e denúncias contra fraudes ao sistema previdenciário.
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... a cultura organizacional é o conjunto de valores, crenças e
tecnologias que mantém unidos os mais diferentes membros, de todos
os escalões hierárquicos, perante as dificuldades, operações do
cotidiano, metas e objetivos. Pode-se afirmar ainda que é a cultura
organizacional que produz junto aos mais diferentes públicos, diante da
sociedade e mercados o conjunto de percepções, ícones, índices e
símbolos que chamamos de imagem corporativa. (NASSAR, 2000, p.
81)

Acreditamos que, ao aproximarem-se da realidade de seu público, as
organizações aumentam as possibilidades de angariar aliados, fazendo com que
haja maior envolvimento com a comunidade que se relaciona. Dessa forma, o
desenvolvimento, aperfeiçoamento e a consolidação de políticas de comunicação,
são essenciais para todas as organizações.
E assim, a partir de tais convicções, bem como da coleta e análise de tais
dados, foi sendo desenvolvida uma nova proposta de endomarketing, que
trabalhava com aspectos relacionados às práticas e políticas comunicacionais que
pudessem viabilizar um tratamento diferenciado no relacionamento com os
servidores da Previdência Social daquela região, a fim de lhes dar motivação e
receber em troca o seu comprometimento e satisfação.
3) Plano de Ações
Todas as propostas apresentadas no plano de ações buscaram, de maneira
simples, porém específicas, conscientizar os servidores da importância que a sua
função representa não apenas para o Instituto, mas também para seus colegas de
profissão, familiares e a sociedade em geral, tendo em vista que, a partir da
análise dos dados coletados, verificou-se que o seu grau de satisfação interfere na
qualidade do atendimento prestado à população.
As ações propostas também tiveram o objetivo de desenvolver uma relação
custo-benefício que atendesse aos anseios do projeto e que trouxesse resultados
eficazes ao INSS, levando-se em consideração as dificuldades encontradas pela
instituição em relação à indisponibilidade de verba e de recursos humanos
suficientes. A seguir, de maneira pontual, serão apresentadas as principais ações,
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conforme sugeridas no plano. Algumas foram plenamente construídas, outras,
apenas apontadas, apresentadas e sugeridas.
Tabela I

BANCO DE DADOS
A falta de acesso a informações e o distanciamento de sua família foram
percebidos como agravantes para o descontentamento dos servidores. Com o
auxílio de levantamentos obtidos pelo setor de Recursos, será realizado um
cadastro completo dos servidores (que inclua competências, habilidades,
preferências, gostos, prioridades, orientações religiosas e culturais, além de
restrições médicas e alimentares) e também dados sobre seus familiares.
OBJETIVO Criar um banco de dados dos servidores que contemple seus
familiares.
JUSTIFICATIVA

É

preciso

adotar

tratamento

personalizado

aos

funcionários e ter uma base de dados para o desenvolvimento de ações
específicas.

MASCOTE
Um mascote não é apenas um símbolo, mas um objeto onde os servidores
devem se sentir identificados. A criação de um personagem que represente a
classe dos servidores públicos previdenciários deve levar em consideração as
peculiaridades deste segmento e os valores pelos quais eles se reconhecem que
, conforme apontado pelas pesquisas, compreendem: seriedade, prestatividade,
experiência e conhecimento.
OBJETIVO Fazer com que os funcionários se identifiquem por meio dos
valores que o mascote representa.
JUSTIFICATIVA Criar um ícone de identidade visual que atue como um elo,
alegre e descontraído entre os funcionários e a Gerência Executiva.
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BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO
Conforme foi identificado na pesquisa, a maioria dos servidores toma
conhecimento das mudanças na legislação através do e-mail institucional,
seguido pelas informações divulgadas pela imprensa. Tendo em vista que os
funcionários de atendimento ao público são caracterizados como fontes de
transmissão de conhecimentos e esclarecimentos à população, é necessário que
estes sejam os primeiros a ser notificados sobre quaisquer alterações que
interfiram em seu serviço. Sendo assim, o Boletim Informativo, deverá ser
editado pela equipe de comunicação da Gerência Executiva e será encaminhado
via e-mail semanalmente, tendo como premissa a atualização constante das
informações aos funcionários, a fim de fazer com que estes tenham maior
domínio sobre os assuntos previdenciários e que possuam conhecimento das
decisões administrativas de sua equipe gerencial. Entretanto, como nem todos
os servidores são habituados a acessar o e-mail institucional diariamente, uma
versão impressa do mesmo material deverá ser disponibilizada.
OBJETIVO Elaborar um boletim técnico para manter o público interno
informado sobre as atualizações e notícias que acontecem na instituição.
JUSTIFICATIVA O público interno precisa ter amplo conhecimento das
mudanças na legislação, dos acontecimentos da Gerência, das alterações nos
sistemas de informática e das determinações que lhes são impostas.

MURAL TÉCNICO
Todas as agências da Previdência Social abrangidas na pesquisa possuem um
mural, porém, não há padronização visual. Nestes espaços os servidores estão
habituados a compartilhar não apenas informações de trabalho, como também
mensagens motivacionais. Como os murais geralmente estão localizados em
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locais de fácil acesso e fluxo constante de trabalhadores, também será neste
lugar onde será divulgada a versão impressa do Boletim Informativo Técnico.
OBJETIVO Promover a padronização dos murais e privilegiar a troca de
informações.
JUSTIFICATIVA É necessária sua implantação para que as notícias
relacionadas ao trabalho sejam levadas para todos os funcionários, até mesmo
aqueles que não têm o hábito de acessar internet e e-mail com frequência.
Ademais, é uma ferramenta de divulgação da marca institucional e de
campanhas internas.

E-MAIL MARKETING
Foi criado um modelo padrão de e-mail marketing onde título, texto e
ilustração podem ser alterados facilmente e assim, serão feitos envios
constantes aos servidores, pois, a partir do momento em que houver a
manutenção e acompanhamento do banco de dados, a atenção dispensada para
ações específicas poderá ser feita de maneira constante, estratégica e
ininterrupta. As temáticas do e-mail marketing inicialmente sugeridas foram
dividas em individuais e coletivas.
INDIVIDUAL: aniversário; aniversário de casamento; aniversário de tempo de
serviço; boas férias; boas vindas; casamento; retorno de afastamento;
nascimentos; parabenização pela formatura ou posse em novo cargo;
aposentadoria e pêsames.
COLETIVO: Aposentadoria de colegas; falecimento de funcionários ou
familiares; feriados regionais e datas comemorativas; ingresso de novos
funcionários; férias dos funcionários da Gerência; proximidade do aniversário
de servidores e posse de funcionários em novos cargos.
OBJETIVO Divulgar ações específicas e personalizadas para os servidores.
JUSTIFICATIVA É necessário uma ferramenta que facilite a divulgação de
informações rápidas, de maneira personalizada.
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CRACHÁ
A identificação visual dos funcionários com o público deve ser feita de maneira
clara e a utilização de crachás colabora para que isto aconteça. Os crachás
auxiliam na identificação dos funcionários e permitem uma relação mais
pessoal durante o atendimento, possibilitando que se diferenciem do público
externo e que sejam chamados pelos seus próprios nomes. Poucos são os
funcionários que possuem esta importante ferramenta de identificação, dentre
estes, nem todos os utilizam. Sendo assim, é preciso focar esforços no sentido
de confeccionar novos crachás, disponibilizá-los a todos os servidores e
conscientizá-los sobre a importância de sua utilização.
OBJETIVO Identificar todos os funcionários que atuam dentro das Agências
da Previdência Social de acordo com o nome e cargo ocupado.
JUSTIFICATIVA É preciso que todos os funcionários sejam identificados e se
diferenciem do público em geral.

CARTÃO DE VISITAS
O cartão de visitas confere um toque de profissionalismo, personalização no
atendimento e credibilidade à instituição. O servidor do INSS é alguém cuja
principal função é servir bem o público e, por isso, permitir que este possa
contactá-lo quando houver necessidade, facilita a troca de informações e
aumenta a confiança. A implantação de cartões de visitas será o instrumento
que permitirá ao segurado aumentar a eficiência do o atendimento, já que
representa uma maneira de o servidor se mostrar prestativo.98
OBJETIVO Facilitar o acesso do público aos servidores.
JUSTIFICATIVA O servidor precisa mostrar à população que está à sua
disposição.

Tal ação tem como condição, para sua viabilidade, a disponibilidade para que o servidor se
dedique a atividades internas, que caracteriza outra demanda levantada pela pesquisa. Um
número elevado de servidores reclama do fato de não ter tempo para atividades fora do balcão de
atendimento.
98
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MARCADOR DE HUMOR
Por menor que seja a atitude, todo ser humano se sente mais aliviado quando
pode demonstrar seus sentimentos. Uma das conclusões mais claras que
puderam ser tomadas após análise da pesquisa feita com os servidores é que
estes funcionários querem ser ouvidos e que sentem a necessidade de realmente
fazer parte do grupo. Através do marcador de humor o servidor terá a
oportunidade de demonstrar como anda seu humor a cada dia, e assim,
sinalizar alguns de seus sentimentos. O marcador poderá ser feito de maneira
artesanal, diante da impressão da arte (já realizada) em papel A4 e posterior
adaptação e colagem em materiais de escritório, como cartolina, por exemplo.
Poderá ser afixado em local visível nas estações de trabalho de cada servidor.
OBJETIVO Permitir que os funcionários demonstrem o que estão sentindo.
JUSTIFICATIVA Existe a necessidade de interação com o servidor e criar
formas de reconhecimento de suas emoções no dia a dia.

OUVIDORIA
Já existe um tipo de ouvidoria criada pela direção geral do INSS, porém, para
que o servidor possa fazer reclamações através da “Ouvidoria do servidor”, é
necessária a sua identificação e este é um dos principais motivos pelos quais os
funcionários preferem não utilizar esta ferramenta. Além disso, a demora no
atendimento das demandas também foi apontada como fator que desestimula
o uso destas ferramentas. Conforme foi observado nas pesquisas, existia um
grande interesse por parte dos mesmos em obter um canal de reclamação
descentralizado, próprio de sua Gerência onde a resolução dos problemas fosse
mais eficaz, sendo assim a criação de mecanismos como o “ombudsman”, uma
“caixa de sugestões” e o link “fale conosco” no site da Gerência Executiva de
Taubaté, seria bem aceita.
OBJETIVO Criar estratégias para que os servidores possam manifestar suas
opiniões.
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JUSTIFICATIVA Os servidores não utilizam os mecanismos existentes
devido à necessidade de identificação, burocracias e complexidade do fluxo
para a resolução das questões apontadas.

Na ocasião também foi proposta a criação de uma política interna que
pudesse promover a excelência da comunicação por meio de ações transparentes,
sensatas e íntegras, que agregassem valor ao cotidiano e à experiência dos
funcionários, integrando-os aos demais e conscientizando-os sobre seu papel na
instituição e na sociedade. Diversas outras ações foram sugeridas, como cartazes
motivacionais, cartões comemorativos, camisetas, campanhas de voluntariado e
eventos. Em todas as oportunidades foram apresentados os objetivos e a
justificativa para a criação e execução da ação, que decorriam da análise e
avaliação dos dados levantados nas pesquisas. Durante um ano inteiro foram
dedicados esforços ao planejamento, criação e apresentação do projeto; foram
criadas as peças publicitárias e ainda sugeridos layouts para a padronização das
atividades comunicacionais.

4| Conclusão: da teoria acadêmica à oportunidade de atuação
profissional
Como, até aquele momento, não se podia afirmar que o projeto
efetivamente seria implantado, os professores que compuseram a banca de
avaliação do trabalho fizeram comentários no sentido de incentivar a autora a
esforçar-se para isso fosse possível, tendo em vista o potencial contido naquela
produção. Na ocasião, a fala da professora orientadora foi pertinente, para Eliana
Araújo, “o trabalho de conclusão de curso é uma oportunidade para que o aluno
se aproprie da teoria acadêmica e a transforme em uma oportunidade de atuação
profissional”. Suas considerações foram inspiradoras e encorajadoras.
Apesar de não ter sido plenamente implantado, “Endomarketing na
Previdência” consiste em um prazeroso esforço para melhor reconhecer e
valorizar os principais elementos da engrenagem da máquina pública: seus
servidores. O conhecimento adquirido contribuiu para uma melhor apreensão
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sobre a constituição, dinâmica e as lógicas de funcionamento das organizações
públicas, fato que, devido à sua grandiosa importância, traz satisfação por tê-lo
desenvolvido. Ainda que fatores como a falta de apoio institucional, burocracias
e as precariedades estruturais do INSS tenham inviabilizado sua implantação por
completo, a experiência com a elaboração do projeto foi transformadora e trouxe
como consequências o crescimento humano, acadêmico e também profissional
da autora, além da sensação recompensadora, fruto da certeza de que as pessoas
continuam sendo o maior patrimônio das organizações.
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